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สาสน์จากประธานกรรมการ 

 ดว้ยขอ้เท็จจริงของเหตกุารณต์า่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัอยู่ในช่วงหวั
เลีย้วหัวต่อท่ีส  าคัญของการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ามกลางสถานการณต์า่งๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณไ์ดท่ี้เกิดขึน้กบับริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง 
 คณะกรรมการบริษัทยงัคงมุง่มั่นและพยายามอย่างท่ีสดุเพ่ือแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยคาดหวงัว่าจะแกไ้ขเหตเุพิก
ถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดส้  าเร็จโดยเร็ว ซึ่งมีความคืบหนา้โดยล าดบั 
โดยบริษัทฯ สามารถน าส่งงบการเงินปี 2560-2562 ได ้แมว้่าผูส้อบบญัชีจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เหตดุว้ย
สถานการณท่ี์ไมอ่าจควบคมุไดบ้างประการ  
 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีเริ่มขึน้ตัง้แตต่น้ปี 2563 และมีความรุนแรงเพ่ิมขึน้ในหลาย
ระลอก จนภาครฐัตอ้งก าหนดมาตรการความปลอดภยัดา้นสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั มีการหา้มเดินทางขา้มพืน้ท่ี การ
หา้มรบัประทานอาหารในรา้น การหา้มออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีก าหนดเป็นอปุสรรคท่ีส  าคญัและส่งผลกระทบเป็น
วงกวา้งตอ่ทุกธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการ
ปิดประเทศและการหา้มเดินทางขา้มพืน้ท่ี ธุรกิจโรงแรมดาราเทวีท่ีเดิมมีปัญหาดา้นสภาพคล่องทางการเงินจากตน้ทุน
การด าเนินงานท่ีสูงไม่สอดคลอ้งกับแนวโนม้รายไดท่ี้ลดลงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โรงแรมจึงจ าเป็นตอ้งปิดกิจการ
บางส่วนลงชั่วคราวในช่วงตน้ปี 2563 ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้าก็ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 เช่นเดียวกัน โดยมีการขยายตัวท่ีต ่า ซึ่งเป็นไปตามอุปสงคข์องตลาด อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ คาดหมายวา่ เมื่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 คลี่คลาย สภาวะเศรษฐกิจของโลกมีการฟ้ืน
ตวัอุปสงคก์ารใชไ้ฟฟ้าจะกลบัมาขยายตวัเพ่ิมขึน้ นอกจากผลกระทบต่อผลการด าเนินงานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ประกอบกบัความไมร่าบรื่นบางประการในกลุ่มบริษัทเป็นอปุสรรคท า
ใหเ้กิดความลา่ชา้ในการจดัท างบการเงินปี 2563 ตามแผนด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้ 
 คดีความท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก การยกค ารอ้งฟ้ืนฟูกิจการ การขายทอดตลาดทรพัยส์ิน ค าสั่งพิทักษ์ทรพัย์
ชั่วคราวท่ีศาลไดส้ั่งยกเลิกไปแลว้เม่ือเรว็ๆ นี ้และการรอ้งเรียนต่างๆ ก็ส่งผลต่อการจดัท างบการเงินและการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ท่ีไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยสะดวก บริษัทฯ ตอ้งเสียทรพัยากรทัง้บุคลากร เวลา และทุน ในการต่อสูค้ดี 
หรือชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถาม เพ่ือแสดงเจตนาสจุริตในการรกัษาผลประโยชนข์อง   บริษัทฯ โดยในทางกลบักนับริษัทฯ 
ก็อยู่ระหวา่งการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงต่างๆ เพ่ือด าเนินการตอบโตต้ามกฎหมายและติดตามทรพัยส์ิน
อนัควรไดค้ืนมาใหแ้ก่บริษัทฯ 
 นอกจากการแกไ้ขเหตเุพิกถอนจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเป็นภารกิจอนั
ส าคญัของคณะกรรมการชดุนีแ้ลว้ การพิจารณาแนวทางในการแกไ้ขภาระหนีต้ั๋วแลกเงินและหุน้กูท่ี้มีอยู่เป็นจ านวนมาก
ท่ีเกิดขึน้ตัง้แตช่่วงปี 2559-2560 ก็เป็นเรื่องท่ีบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเช่นเดียวกนั เน่ืองจากมีมลูค่าความเสียหายหลาย
พนัลา้นบาทและมีจ านวนผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก ปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ และ
ตลาดทุนโดยตรง บริษัทฯ จึงตอ้งพิจารณาแนวทางการด าเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และจ าเป็นตอ้งหา
แนวทางหรือวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
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 ปัจจุบันบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ยังคงมีการด าเนินงานตามปกติ ยกเวน้ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ท่ีมีแนวโนม้
รายไดท่ี้ลดลง ประกอบกบัการไดร้บัผลกระทบจากการปิดกิจการบางส่วนชั่วคราว ซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาท่ีทา้ทายใน
การหาแนวทางแก้ไข เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีเป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีมูลค่าการลงทุนและตน้ทุนในการ
ด าเนินงานท่ีสงูมาก อีกทัง้ยงัมีประเดน็ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินหลกัในการประกอบธุรกิจ ในส่วน
ธุรกิจพลงังานยงัคงมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยบางโครงการสิทธิมูลค่ารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) จะทยอยหมดลง 
ดงันัน้การพิจารณาแนวทางด าเนินงานของกลุม่บริษัท จะตอ้งพิจารณาอย่างรอบดา้น รวมถงึก าหนดแผนการด าเนินงาน
ในหลายระดบัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือใหธุ้รกิจของกลุม่บริษัทสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างยั่งยืน 
 ความตัง้ใจและพยายามอย่างดีท่ีสุดในการด าเนินการในหลายๆ แนวทางและหลากหลายมิติ ทั้งการแกไ้ข
ปัญหาเก่าท่ีสะสมมานานควบคู่กนัไปกบัการก าหนดกรอบนโนบายในด าเนินงานไปขา้งหนา้ ท าใหก้ารด าเนินงานและ
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ มีความคืบหนา้โดยล าดบั บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ พนัธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน 
หน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้คู่คา้และลกูคา้ทุกท่านท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนแก่บริษัทฯ เป็นอย่างดี บริษัทฯ หวงั
เป็นอย่างย่ิงวา่จะไดร้บัการสนบัสนนุในการแกไ้ขปัญหาและการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 

 

 

          (นายมานิต วิทยาเตม็) 
     ประธานกรรมการ 
                                         18 พฤศจิกายน 2564 
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สาสน์จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 สืบเน่ืองจากท่ีบริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย่ี์ คอรเ์ปเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดท างบ
การเงินและรายงานประจ าปีส  าหรับปี 2560-2563 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กฏหมายและขอ้บังคับของบริษัทฯ พรอ้ม
ส าหรบัการรายงานและน าเสนอขอรบัรองงบการเงินตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในคราวเดียวกนั ขา้พเจา้
นายทวิช เตชะนาวากลุ ประธานกรรมการจงึใครข่อจดัท าหนงัสือเพ่ือสื่อสารถึงผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นฉบบัเดียวแต่จะ
ครอบคลุมเหตกุารณถ์ึงปัญหาและอุปสรรคของบริษัทฯ พนัธกิจ ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการในช่วงระหว่ างปี 
2560-2563 ดงันี ้

 ขา้พเจา้และคณะกรรมการอื่นรวม 7 ท่าน ไดร้ับเลือกตัง้ จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อเดือนกุมภาพันธ ์
2560 ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือเขา้รว่มแกไ้ขปัญหา
การผิดนดัช าระหนีข้องบริษัทฯ กับอดีตผูบ้ริหารเดิมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแกไ้ขยงัไม่มีความคืบหนา้ 
และงบการเงินส าหรบัปี 2559 ยงัไมผ่่านการตรวจสอบ แตอ่ดีตประธานกรรมการในขณะนัน้ ตอ้งการจดัประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2560 และในตน้เดือนพฤษภาคม 2560 โดยท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถเสนอวาระใหท่ี้ประชุมรบัรองงบ
การเงินท่ีผ่านการตรวจสอบในปี 2559 และอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2560 ได ้แมว้า่ ขา้พเจา้และกรรมการ
ท่ีเป็นเสียงส่วนใหญ่จะคดัคา้นใหช้ะลอการจดัประชุมเมื่องบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้เสร็จ การประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ใน 2560 จึงไดด้  าเนินการไป โดยมีเพียงวาระส าคญัคือการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบวาระ และ
ขา้พเจา้ไดร้บัการเลือกตัง้จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่การท างานร่วมกับอดีต
ประธานกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ประสบปัญหาจากการไม่ยอมรบัฟังความคิดเห็นของกรรมการท่านอื่น และอดีต
ประธานกรรมการตอ้งการด าเนินการตามแนวทางท่ีตนตอ้งการเท่านัน้ ท าใหเ้ป็นอปุสรรคส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาของ
บริษัทฯ และเป็นเหตสุ  าคญัใหข้า้พเจา้และกรรมการอื่นอีก 3 ท่าน ไดต้ดัสินใจลาออกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2560 
เน่ืองจากไม่สามารถร่วมท างานและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาของบริษัทฯ กบัอดีตประธานกรรมการท่านนัน้ ตามเจตนา
และความตัง้ใจเดิมท่ีเขา้มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได ้
 ภายหลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแลว้ บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย ์เน่ืองจากมีประเด็นในขอ้กฏหมายเก่ียวกับขัน้ตอนการแต่งตัง้และ
จ านวนกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีเหลือไดอ้นุมตัิงบการเงินท่ีผ่ านการตรวจสอบปี 2559 ในเดือนสิงหาคม 
2560 แต่ไม่ไดม้ีการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือรบัรองงบการเงิน ต่อมาในเดือนกนัยายน 2560 อดีต
ประธานกรรมการบริษัทถูกกล่าวโทษโดยส านกัคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดร้บัจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเหลือเพียง 3 ท่านและ 2 ท่าน ในเดือน
พฤษภาคม และเดือนตุลาคม 2561 ตามล าดบั ผลจากการท่ีจ านวนกรรมการลดลงจนต ่ากว่าท่ีเป็นองคป์ระชุมท าให้
กรรมการท่ีเหลือ 2 ท่าน ในขณะนัน้ตอ้งด าเนินการจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือเลือกตัง้กรรมการใหม ่
ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและขา้พเจา้ไดร้ับเลือกตัง้กลับมาเป็นกรรมการอีกครัง้หนึ่ง กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดร้บัจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่เมื่อตน้เดือนมีนาคม 2562 และคณะกรรมการ
ชุดใหม่ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือแต่งตัง้ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร โดยท่ี
ประชุมไดแ้ต่งตั้งใหข้้าพเจ้าเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ พรอ้มกับใหบ้ริษัทฯ 
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ด าเนินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามรายช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ซึ่ง
บริษัทฯ ใชเ้วลาในการด าเนินการและสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยจนแลว้เสรจ็เกือบทัง้หมด
ได ้เม่ือปลายปี 2563 ปัจจบุนัยงัคงเหลือบริษัทย่อยท่ีถือหุน้ทางออ้มในตา่งประเทศอีก 1 แห่ง ท่ียงัอยู่ระหวา่งด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 ในส่วนของการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตัง้แต่ปี 2562 จนปัจจุบนั จากการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ไม่ไดร้บัความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารทางบัญชี  บญัชีเงินฝากธนาคาร จากอดีตคณะกรรมการชุดเดิม ท าใหใ้น
ช่วงแรก บริษัทฯ ตอ้งใชเ้วลาในส่วนใหญ่ ในการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคมุของกรรมการในบริษัทย่อย การรวบรวม
และการเขา้ถึงเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การหารือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของบริษัทฯ กับ
หน่วยงานทางการที่เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขและปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการของบริษัทย่อยต่างๆ การด าเนินการ
ต่อสูท้างคดีและขอ้พิพาททางกฏหมายของบริษัทฯ เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และติดต่อหาผูส้อบบัญชีเพ่ือ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560-2563 จนบริษัทฯ ไดร้ับขอ้เสนอในการใหบ้ริการตรวจสอบงบ
การเงิน ส  าหรบัปี 2560-2563 จากส านกังานสอบบญัชีรายหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ เมื่อวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563 และเลื่อนการประชมุมาเป็นวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 อนัเป็นผลจากจ านวนผูถื้อหุน้ 
ไมค่รบองคป์ระชมุ ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณารบัรองงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบปี 2559 ท่ีคณะกรรมการชดุ
เดิม ยงัไมไ่ดน้  าเขา้ขอรบัรองในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560-
2563 เพ่ือใหเ้ป็นตามขอ้กฏหมายและขอ้บงัคบับริษัทฯ ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินปี 2560-2562 และน าเสนอ
ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบเมื่อตน้เดือนเมษายน 2564 และอนุมตัิ
งบการเงินท่ีผ่านการสอบทานในรายไตรมาสของปี 2560-2562 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 ตลอดจนการออกงบ
การเงินตรวจสอบของบริษัทย่อยต่างๆ ระหว่างปี 2560-2562 เพ่ือขออนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย
เหล่านั้น ผลจากการท่ีบริษัทฯ น าส่งงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบส าหรับปี 2560-2562 ซึ่งผู ้สอบบัญชีไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินติดต่อกนัเกินกว่า 3 ปี และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีค่าเป็นลบท าใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ 
พิจารณายา้ยหมวดธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอนและตอ้งแกไ้ข เหตแุห่งการอาจถูก
เพิกถอน ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการด าเนินการแกไ้ข 
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ย
ความระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุริตเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยอย่างเคร่งครดั 
โดยไดเ้รง่รดัท่ีจะใหม้ีการอนมุตัิงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบส าหรบัปี 2563 ใหแ้ลว้เสรจ็ เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัทจะ
เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพ่ือรบัรองงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบส าหรับปี 2560-2563 และแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี
ส าหรบัรอบนระยะเวลาบญัชีปี 2564 ตอ่ไปในคราวเดียวกนั คาดวา่ บริษัทฯ สามารถเรียกและจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ไดใ้นเดือนธนัวาคม 2564 
 ในส่วนของการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนธุรกิจของโรงผลิตไฟฟ้าทางเลือก  บริษัทฯ ไดพ้ยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพ่ือใหโ้รงไฟฟ้าสามารถแสวงหารายไดเ้พ่ิมขึน้ ส  าหรบัธุรกิจของโรงแรมดาราเทวี เน่ืองจากการระบาดของ
โรคโควิท-19 ไดร้ะบาดไปยงัประเทศตา่งๆ ทกุภมูิภาครวมทัง้ประเทศไทย เป็นผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวจากตา่งประเทศ
ลดลงอย่างมาก จนเมื่อรฐับาลไดม้ีนโยบายท่ีจะจ ากดัไม่ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ อีกทัง้ การจ ากัดการเดินทางขา้ม
จงัหวดัของคนไทย รวมถึงการระบาดของโรคระบาดโควิท-19 ท่ีทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการใชจ้่าย
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และความเป็นอยู่ของคนไทย ท าใหก้ารด าเนินงานของโรงแรมดาราเทวี ประสบปัญหาการขาดทุนรุนแรงอย่างต่อเน่ือง 
จนคณะกรรมการบริษัทตอ้งพิจาณาใหห้ยดุกิจการเป็นการชั่วคราว ตัง้แต่กลางปี 2563 ถึงปัจจุบนั และขณะนี ้บริษัทฯ
ก าลงัศึกษาถึงแผนธุรกิจของโรงแรมดาราเทวี เพ่ือใหส้ามารถกลบัมาเปิดใหบ้ริการ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมอีกครัง้
หลงัจากท่ีขา้พเจา้และคณะกรรมการบริษัทสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเรื่องการไม่สามารถส่งงบการเงินของ  
บริษัทฯ ไดต้ามก าหนดเวลาไดส้  าเร็จในระดบัหนึ่ง อนัเป็นพนัธกิจท่ีขา้พเจา้ได้ตัง้ใจในการเขา้มารบัต าแหน่งประธาน
กรรมการ ประกอบกบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี
ตอ้งการให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการเป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือแบ่งแยกอ านาจและใหเ้ป็นตามหลัก       
ธรรมาภิบาลท่ีดี ขา้พเจา้จึงไดแ้สดงเจตนา ขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ และเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
บริษัทไดแ้ตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีมีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทคนใหมข่องบริษัทฯ ตอ่ไป 

 ทา้ยท่ีสุดนี ้ขา้พเจา้ในนามของคณะกรรมการบริษัทตอ้งขอขอบพระคุณ ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ี ไดใ้หก้าร
สนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือกบัคณะกรรมการมาดว้ยดีโดยตลอด ในช่วงเวลาอนัยากล าบากท่ีผ่านมา และหวงัว่าท่าน
ผูถื้อหุน้จะยังคงไวว้างใจ และจะสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภายใตก้ารบริหารของประธาน
กรรมการท่านใหม ่เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ียงัคงคั่งคา้งทัง้หมดนี ้ใหส้  าเรจ็ลงุลว่งผ่านไปดว้ยดี 
 

 

 

  

 
 
   (นายทวิช  เตชะนาวากลุ) 
                                                    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    18 พฤศจิกายน 2564 
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วิสัยทศัน ์

การเป็นผู้น าการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท 

ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพืน้ที ่

เพือ่บูรณการสิ่งแวดลอ้มใหย่ั้งยืน 
 

 

พนัธกจิ 

มุง่มั่นทดแทนทกุประเภทใหไ้ดผ้ลลพัธส์งูสดุ โดยคงไวซ้ึง่คณุภาพ  
ของสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม พฒันาศกัยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ใหค้รอบคลมุและเขา้ถงึทกุพืน้ท่ี ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี 
อย่างสรา้งสรรค ์รวมถงึสรา้งงานใหค้นทอ้งถ่ิน  
ไดม้ีรายได ้และปลกูจิต รกับา้นเกิด  
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  

1. ประวัตคิวามเป็นมา 
 ตามขอ้มลูที่ปรากฏจากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 บรษัิทฯ และกลุม่บริษัท ไม่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
อย่างมีนยัส าคญั และปัจจุบนักลุม่บริษัทยงัคงมีการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยกเวน้ธุรกิจโรงแรมที่ไดร้บัผลกระทบจากการ
หยดุชะงกั (Disruption) ของธุรกิจ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 หรอืโควิด-19 โดยขอ้มลูบางสว่นที่
ไดเ้ปิดเผยในสว่นท่ี 1 ไดอ้า้งอิงบนพืน้ฐานเหตกุารณใ์นปัจจุบนัซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดัท างบการเงินประจ าปี 2563
เนื่องจากไมส่ามารถตรวจสอบหรอืทดสอบเหตกุารณใ์นอดีตได ้

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
 

ปี 2531  บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยร์บัอนุญาตในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ปี 2533  บรษัิทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 120,00,000 บาท 
ปี 2537  บรษัิทฯ แปรสภาพจากบรษัิทจ ากดัเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดัและเปิดการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 
ปี 2551  บรษัิทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 407,792,810 บาท  
ปี 2556  จดัตัง้บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั หรือ IFEC-T และ IFEC-T ไดเ้ขา้ลงทนุบริษัท กรีน 

เอนเนอรจี์ เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด)์ จ ากัด หรือ GE ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์และบรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั ประกอบธุรกิจบรหิารจดัการขยะ  

  เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,376,300,733 บาท และทนุช าระแลว้จ านวน 747,533,822 บาท 
ปี 2557 
 

 IFEC-T เขา้ลงทนุในบรษัิท เจ.พี. โซลา่ พาวเวอร ์จ ากดั หรอื JP ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ย กระแสไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์

  ลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์5 แหง่ ไดแ้ก่ (1) บริษัท ซนัพารค์ จ ากดั 
หรอื SP, (2) บรษัิท ซนัพารค์ 2 จ ากดั หรอื SP2, (3) บรษัิท วี.โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จ ากดั หรือ VON, (4) 
บริษัท สแกน อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั หรือ SIFEE และ (5) บริษัท อีสเอนเนอรจี์ จ ากดั หรือ ISE 
และลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานลม ไดแ้ก่บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั หรอื IWIND (เดิมช่ือ บรษัิท กรนีโกรท จ ากดั) 

  จดทะเบียนส านกังานใหญ่แหง่ใหม ่ณ เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  ในเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,445,115,770 บาท และทุนช าระแลว้จ านวน 
963,404,346 บาท และในเดือนธนัวาคม 2557 ไดเ้พิ่มทนุอีกเป็นจ านวน 1,990,090,044 บาท และมีทนุช าระ
แลว้จ านวน 1,563,953,734 บาท 

  ในเดือนกรกฎาคม 2557 บรษัิทฯ จ าหน่ายสินทรพัยธ์ุรกิจจ าหน่ายและใหเ้ช่าเครื่องถายเอกสาร ไดแ้ก่ บริษัท 
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โคนิกา้ มินอลตา้ บิสสเินส โซลชูนัส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  IFEC-T ขายหุน้ท่ีถืออยูใ่น GE และ JP ใหแ้ก่บรษัิทฯ  
ปี 2558 
 

 บริษัทฯ เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วิศวการ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็น
เนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

  IFEC-T เขา้ลงทนุในบริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุี จ ากดั หรือ TPL ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ประเภทชีวมวล และบรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั หรอื RAK ประกอบธุรกิจผลติ
และจ าหนา่ย กระแสไฟฟา้พลงังานขยะ 

  บรษัิทฯ เขา้ลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่ม 6 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บริษัท 
วงัการคา้รุง่โรจน ์จ ากดั หรือ WRK, (2) บริษัท ซีอาร ์โซลาร ์จ ากดั หรือ CR, (3) บริษัท สมประสงคอ์ินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั หรือ SPT, (4) บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล โพไวเดอร ์จ ากัด หรือ UP, (5) บริษัท แม่สะเรียง โซลา 
จ ากดั หรอื MS และ (6) บรษัิท สมภมูิโซลา่เพาเวอร ์จ ากดั หรอื SPP 

  ในเดือนมีนาคม 2558 บรษัิทเพิ่มทนุช าระแลว้ โดยทนุมีจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,990,090,044 บาท และทนุ
ช าระแลว้ 1,737,726,372 บาท 

  IWIND เขา้ลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม 2 แห่งไดแ้ก่ บริษัท ลมลิกอร ์จ ากดั 
และ บริษัท เกาะเต่า วินด์ จ ากัด และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าบนเกาะพยาม ได้แก่ บริษัท
สาธารณปูโภคเกาะพยาม จ ากดั (ปัจจบุนัช่ือ บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ธุรกิจ จ ากดั) 

  บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง ไดแ้ก่(1) บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ ICAP 
และ (2) บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์โซลา่ร ์จ ากดั หรือ ISOLAR และ ICAP ไดจ้ดัตัง้บริษัทย่อยทางออ้มไดแ้ก่ 
บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากดั หรือ ICON และบริษัทในกลุม่บริษัทจดัตัง้
บรษัิทยอ่ยทางออ้มแหง่ใหม ่16 แหง่ 

  ICAP ไดเ้ขา้ลงทนุบริษัท สมารท์ทรี จ ากดั หรือ SMT ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครือข่ายระบบงานคมนาคม
และสายสง่ไฟฟา้และไดเ้ขา้ลงทนุในธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ และหอ้งชุด ภายใตช่ื้อ "โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่" 
และเครือ่งหมายการคา้ ดาราเทวี ไดแ้ก่ (1) บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั หรือ DDVH,(2) บริษัท เอ.พี.เค. ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั หรอื APK และ (3) บรษัิท ดาราเทวี จ ากดั ซึง่ขณะนัน้ DDVH อยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟกิูจการ 

  ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน  2,691,819,598 บาท และทุนช าระแล้ว 
1,824,597,829 บาท 

  บริษัทฯ ในกลุม่บริษัท จ านวน 15 บริษัทแสดงเจตจ านงเขา้ร่วมการงานในโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดินส าหรับหน่วยราชการและสหกรณ์การเกษตร กับองค์กร
สงเคราะหท์หารผา่นศกึในพระบรมราชปูถมัภ ์

  บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กู้ มูลค่า 3,000,000,000 บาท อายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2560 

ปี 2559  IWIND ไดท้ าโครงการตอ่เนื่องจากโครงการไฟฟ้าพลงังานลม อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เฟส 1 
ขนาด 10 เมกะวตัตท์ี่รบัรูร้ายไดเ้ชิงพาณิชยต์ัง้แต่ปลายปี 2558 โดยซือ้กงัหนัลมเพิ่มเพื่อขยายงานในเฟส 2 
ขนาด 10 เมกะวตัต ์ 

  บริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทไดล้งนามความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อขบัเคลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
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พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ .ศ. 2558 
และไดล้งนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้นครหลวง ไดแ้ก่ CR SIFEE  

  ในเดือนธนัวาคม 2559 บรษัิทฯ เพิ่มทนุช าระแลว้ โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน  2,691,819,598 บาท และทนุ
ช าระแลว้ 1,983,927,367 บาท 

  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารลาออก  
  บรษัิทฯ ผิดนดัช าระหนีต้ั๋วแลกเงิน และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยขึน้เครือ่งหมาย SP กบัหลกัทรพัยข์อง

บรษัิทฯ เป็นการชั่วคราว ดว้ยเหตไุมชี่แ้จง การผิดนดัช าระหนีต้ั๋วแลกเงิน (ปลดเครือ่งหมาย 4 มกราคม 2560) 
  ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของ DDVH เนื่องจากการฟ้ืนฟูกิจการไดด้  าเนินการเป็น

ผลส าเรจ็แลว้ โดยยงัเหลอืภาระหนีส้ว่นท่ีเหลอืตามที่ระบไุวใ้นแผนฟ้ืนฟกิูจการท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่เจา้หนี ้2 ราย 
ปี 2560  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย SP กบัหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ อีกครัง้ ดว้ยเหตไุม่ชีแ้จง การ

ผิดนดัช าระหนีต้ั๋วแลกเงิน และการไมน่ าสง่งบการเงินประจ าปี 2559  
    กรรมการของบริษัทฯ ลาออกจนไม่ครบเป็นองคป์ระชุม บริษัทฯ จึงไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  เพื่อแต่งตัง้

กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีขอลาออกรวม 7 คน 
  บรษัิทฯ ประสบปัญหาการจดทะเบียนกรรมการบรษัิทและกรรมการบรษัิทยอ่ย  
  บรษัิทฯ ผิดนดัช าระหนีหุ้น้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน และเสนอแผนปรบัโครงสรา้งหนีต้อ่เจา้หนีผู้ถื้อหุน้หุน้กูแ้ละผูถื้อตั๋ว

แลกเงิน 
  DDVH ผิดนดัช าระหนีส้ว่นท่ีเหลอืตามที่ระบไุวใ้นแผนฟ้ืนฟกิูจการท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่เจา้หนี ้2 ราย โดยไม่ไดข้อ

ขยายระยะเวลา 
  บรษัิทฯ จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยไ์ดแ้ก่ หุน้ทัง้หมดที่ถืออยูใ่น VON 
  ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2559 และต่อมาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขึน้

เครือ่งหมาย SP ดว้ยเหตผุูส้อบไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ าปี 2559 และไมน่ าสง่งบการเงินไตรมาส
ที่ 1-3 ประจ าปี 2560 

  ประธานกรรมการสิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ที่และใหพ้น้ต าแหนง่กรรมการบรษัิท 
  บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน  2,691,819,598 บาท และทนุช าระแลว้ 2,020,842,072 บาท 
ปี 2561  บรษัิทฯ ยืนยนัสถานท่ีติดตอ่ของบรษัิทฯ มีเพียงสถานท่ีเดียวคือ ส านกังานจดทะเบียน เลขที่ 33/4 อาคารเดอะ

ไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลข
โทรศพัท ์0-2168-1378-86 หมายเลขโทรสาร 0-2168-1387 

 
 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย SP กบัหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ดว้ยเหตไุม่น าสง่งบการเงิน
ประจ าปี 2560 และงบรายไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2561 

  บรษัิทฯ ไมส่ามารถด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่ไดเ้สนอตอ่เจา้หนีผู้ถื้อหุน้หุน้กูแ้ละผูถื้อตั๋วแลกเงิน 
  บรษัิทฯ ประสบปัญหาการแตง่ตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย การจดัประชมุผูถื้อหุน้  
  IWIND จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยไ์ดแ้ก่ หุน้ที่ IWIND ถืออยู่ทัง้หมดใน บริษัท ลมลิกอร ์จ ากดั ในเดือนมิถนุายน 

2561 
  ส านกังาน กลต. วินิจฉยัวา่ กรรมการของบรษัิทฯ เขา้ข่ายกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงไดเ้ปิดเผยการด าเนินคดีดว้ยมาตรการลงโทษต่อกรรมการและผูบ้ริหาร และอดีต
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กรรมการและผูบ้ริหาร และไดใ้หก้รรมการและผูบ้ริหารพน้ต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน 2561 

  ในเดือนสงิหาคม 2561 บรษัิทฯ ถกูเจา้หนีร้ายหนึง่ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการตอ่ศาลลม้ละลายกลาง อนัมีผลท า
ใหบ้ริษัทฯ อยู่ในสภาวะ Automatic Stay และในเดือนตลุาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค ารอ้ง
ฟ้ืนฟกิูจการ 

  บรษัิทฯ จดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 เพื่อแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 
7 คน  

  ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแจ้งเหตุให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ปี 2562  ในเดือนมีนาคม 2562 บรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2561  

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเปิดใหห้ลกัทรพัยข์องบรษัิทเป็นการชั่วคราวระหวา่งวนัท่ี 1-31 กรกฎาคม 
2562 โดยใหว้นัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัซือ้ขายสดุทา้ยของหลกัทรพัยบ์รษัิทฯ 

ปี 2563  ในเดือนสงิหาคม 2562 บรษัิทฯ ถกูเจา้หนีร้ายหนึง่ยื่นฟอ้งคดีลม้ละลาย 

 บรษัิทฯ ไดท้ยอยจดทะเบียนกรรมการใหมแ่ทนกรรมการชุดเดิมในบริษัทย่อย และบริษัทหลาน ที่บริษัทฯ  ถือ
หุน้ใหญ่สดุ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 ในเดือนมิถนุายน 2563 บริษัทฯ ไดย่ื้นค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบจ.โรงแรมดาราเทวี  

 ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ จัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบบญัชีประจ าปี 2560 – 2563  เพ่ือจดัท างบการเงินและแกไ้ขเหตเุพิก
ถอนบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ: - อา้งอิงตามสารสนเทศที่เผยแพรใ่นเว็บไซทข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและงบการเงินประจ าปี 2560-2563 
- ระหวา่งปี 2557-2559 บรษัิทฯ มีการวางเงินมดัจ  าลงทนุหลายโครงการ รวมถึงมีเงินมดัจ าคา่สินคา้ลว่งหนา้ แต่โครงการมิไดมี้การ

ด าเนินการ  ซึง่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายละเอียดและขอ้เท็จจรงิ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 
1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท อนิเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอน็เนอรย์ี ่คอรป์อเรชั่น จ ากดั(มหาชน) 
 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หรือ (บริษัทฯ) มีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Inter 
Far East Energy Corporation Public Company Limited หรือ IFEC เดิมช่ือ “บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วิศวการ จ ากัด 
(มหาชน)” ประกอบธุรกิจ เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องถ่ายเอกสารใหแ้ก่ Konica Minolta Business Solutions Asia 
Pte. Ltd. (KM BSA) ประเทศญ่ีปุ่ น ภายใตช่ื้อ Konica Minolta และไดข้ยายธุรกิจดว้ยการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลงังานทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2556 และธุรกิจบริหารจดัการขยะ ในไตรมาส 4 ปี 2556 ต่อมาได้
จ าหน่ายธุรกิจจ าหน่ายและใหเ้ช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2557 วนัที่ 3 มิถุนายน 2557 
ธุรกิจของบรษัิทฯ จึงเป็นการบรหิารจดัการบรษัิทยอ่ยที่ท าธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
ประเภทตา่งๆ ท่ีบรษัิทเขา้ลงทนุไว ้อีกทัง้ไดป้รบัยา้ยหมวดธุรกิจจากของใชใ้นครวัเรือนและส านกังาน เป็นหมวดธุรกิจพลงังาน
และสาธารณปูโภค ตัง้แตว่นัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้มา พรอ้มกบัไดม้ีการขยายการลงทนุโดยจดัตัง้บรษัิทยอ่ย เพื่อประกอบ
ธุรกิจลงทนุและบรหิารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เพื่อเสริมสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
นบัตัง้แตไ่ตรมาส 4  ของปี 2558 และเปลีย่นช่ือบรษัิท เป็น “บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)” 
หรือ IFEC เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2558 และในปี  2559 บริษัทฯ การลงทนุในธุรกิจอื่นดว้ย เช่น ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการวางและ
ขยายเครือข่ายงานคมนาคมและสายสง่ไฟฟ้าและโรงแรม ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทถือหุน้ลงทุนในกิจการอื่น (Holding 
Company) โดยธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ มีดงันี ้
 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานลม   
ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและระดับมหภาค ทาง
อุตสาหกรรมและวงการแพทย ์ความตอ้งใชใ้นการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ทุกปี ในขณะที่ตลาดและจ านวนผูแ้ข่งขนัใน
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้โดยล าดบั รวมถึงการขยายการลงทนในธุรกิจดงักลา่วของบริษัทฯ ไดช้ะลอตวัลง เพราะมีขอ้จ ากดัที่เกิดขึน้
จากนโยบายของภาครฐั จึงไดม้ีการขยายธุรกิจในตา่งประเทศ  
 
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ   
ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ มีจุดเริ่มตน้จากการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะที่ไม่ไดด้  าเนินการ บริษัทฯ จึงพิจารณาการจดัหารายไดจ้าก
แหล่งทรพัยากรขยะที่มีอยู่ อย่างไรก็ดี ธุรกิจบริหารจัดการขยะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนักับผูป้ระกอบการรายอื่นค่อนขา้งสูง 
รวมถึงยงัมีขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม     
 
ธุรกิจอื่นๆ  
เดือนธนัวาคม 2558 บรษัิทฯ เขา้ลงทนุในธุรกิจโรงแรมดารเทวี ซึ่งถือครองกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรพัยอ์ยู่เป็นจ านวนมาก โดย
โรงแรมดาราเทวี เป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีตน้ทนุในการด าเนินงานค่อนขา้งสงู ประกอบกบัธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนั
สงู และขึน้อยูก่บัสถานการณก์ารทอ่งเที่ยวและความตอ้งการของนกัทอ่งเที่ยวหรอืผูบ้รโิภค ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ที่เริม่ขึน้ตัง้แตช่่วงปลายปี 2562 ที่สง่ผลกระทบรุนแรงโดยตรงตอ่ธุรกิจทอ่งเที่ยวและธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจโรงแรม
ดาราเทวีดว้ยเช่นเดียวกนั 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 



รายงานประจ าปี 2563 

13 
 

คณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

นายมานิต วทิยาเตม็ 
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 

นายพิชิต สินพฒันสกลุ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

นายหาญ เช่ียวชาญรอง

ประธานกรรมการ ล  าดบัที่ 2 / 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารงาน

กฏหมาย 

นายทวิช เตชะนาวากลุรอง
ประธานกรรมการ ล  าดบัที่ 1 / 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร/
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

นางสาววรญัชนา รชัตะนาวนิ 
กรรมการ 

นายประพฒัน ์ยอขนัธ์ 
กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารงานปฏิบตัิการ/รกัษาการ

เลขานกุารบรษัิท 

นายสิทธินาท ดวงรตัน ์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

นายกฤษฏา พฤตภิทัร 
กรรมการ 
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นายหาญ เชี่ยวชาญ 
อายุ 74 ปี 
กรรมการ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปรญิญาตรี นิตศิาสตตรบ์ณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัปอ้งกนั
ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม
เอกชน ปรอ.รุน่ท่ี 6 

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program(DAP) รุน่ท่ี 37 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 
 

 

นายพชิิต สินพัฒนสกุล 
อายุ 60 ปี  
กรรมการและกรรมการอิสระ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปรญิญาโท ดา้นการบรหิารและการจดัการ High Honors 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทร ์จฬุาลงกร มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี ดา้นการบรหิารและการจดัการ(เกียรตนิิยม อนัดบั 1)  
มหาวทิยาลยับอสตนั มลรฐัแมสซาซูเซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

-  หลกัสตูร วทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 7 ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
- -ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 46/2004  
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 15/2006   
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 6/2003  
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Monitoring Fraud Risk Manage Mow รุน่ท่ี 1/2009  
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 11/2010 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 
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นายอดุล ขาวละออ 
อายุ 61 ปี 

กรรมการ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 

กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน            -ไม่มี- 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางพฒันาการเศรษฐกิจ NIDA 
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
- วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ NIDA 
- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลกัสูตร Independent Observer Program – IOP รุ่นท่ี 3/2016 
สมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นกฎหมายเศรษฐกิจและ
การคา้ระหว่างประเทศ รุ่นท่ี 7 สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการคา้
และพฒันา (องคก์ารมหาชน) 

- หลกัสูตร LEAN Automation System Integrators รุ่นท่ี 1 สถาบนั
ไทย-เยอรมนั 

- หลกัสตูร Vision & Motion for Inspection รุ่นท่ี 1 โครงการพฒันา
อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิกระทรวงอตุสาหกรรม 

- หลกัสตูร Automation Machinery and Mechanical Design รุน่ท่ี 
2 โครงการพฒันา 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิกระทรวงอตุสาหกรรม 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทวชิ เตชะนาวากุล 
อายุ 69 ปี 
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน            -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
- บรหิารธุรกิจบณัฑติ Kinki University Osaka Japan 

- วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ 
หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 366 

อบมรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร Directors 

Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004  
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หลกัสตูร Finance 

for Non Finance Directors (FND) รุน่ท่ี 30/2006 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 
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นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน ์

อาย ุ78 ปี 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ Georgia State University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ์ 
- การปฏิบตังิานเพ่ือเพิ่มพนูความรูด้า้นวชิาการบญัชี Texas 

University at Austin, U.S.A 
- สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง “Audit Committee in a New Era 
of Governances” Harvard Business School U.S.A.  

- ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้รหิารตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ .ศ . 2535  

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรบัปรุงล่าสดุ รุน่ท่ี 7 จากสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- กา้วทนัมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

- ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ Georgia State University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- การปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพนูความรูด้า้นวชิาการบญัชี Texas 

University at Austin, U.S.A 
- สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง “Audit Committee in a New 
Era of Governances” Harvard Business School U.S.A. 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 

 
 

นายภวูดล สุนทรวิภาต 

อาย ุ51 ปี 

กรรมการ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 
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นายประพัฒน ์ยอขนัธ ์

อาย ุ47 ปี 

กรรมการ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาโท City University, Vancouver,B.C.Canada 
- ปรญิญาตร ีUniversity of Victoria, Victoria, B.C. Canada 
- อนปุรญิญา Capilano College, North Vancouver, B.C. 

Canada 

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 2020 (DCP) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 
 

 
 
 

นายกฤษฏา พฤติภทัร 

อาย ุ36 ปี 

กรรมการอิสระ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาโท City University, Vancouver,B.C.Canada 
- ปรญิญาตร ีUniversity of Victoria, Victoria, B.C. Canada 
- อนปุรญิญา Capilano College, North Vancouver, B.C. 

Canada 

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 2020 (DCP) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 
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นางสาวเยาวโรจน ์กลิน่บุญ 

อาย ุ48 ปี 

กรรมการอิสระ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

- นิติศาสตรม์หาบณัฑติ (LL.M) University of East Anglia (UEA) 
สหรฐัอเมรกิา 

- นิติศาสตรม์หาบณัฑติ (LL.M)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- นิติศาสตรบ์ณัฑติ (LL.M)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  

สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 
- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ  
 โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุม่ธุรกิจ  

โครงสร้างรายได ้ 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจลงทนุ(Holding) ลงทนุใน

ธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ 326,603   64.78     354,682   49.98     392,732   46.84     

ธุรกิจพลงังานชีวมวลและบริหารจดัการขยะ 36,072     7.15       29,774     4.20       28,579     3.41       

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม 83,005     16.46     91,903     12.95     98,403     11.74     

ธุรกิจโรงแรม 58,499     11.60     233,307   32.88     318,741   38.02     

ธุรกิจอ่ืนๆ -         -         -         -         -           -         

504,179   100.00   709,666   100.00   838,455   100.00   

2563 2562 (ปรับปรุงใหม่) 2561

หมายเหตุ   : - รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
         การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วน 
        งานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 - ในปี 2563 รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คือ รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์
                     -ในระหวา่งปี 2560 จนถึงปัจจุบนัหน่วยราชการทอ้งถ่ินไดมี้ค าสัง่ใหร้ะงบัการใชอ้าคารบางอาคารและการให้บริการ
 ห้องพกัส่วนท่ีเกินจากท่ีไดรั้บอนุญาตมีผลท าให้รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลงอยา่งมีนยัส าคญัและส่งผล
 กระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ประกอบกบัในระหวา่งปี 2563 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทั
 ไดห้ยุดด าเนินกิจการธุรกิจโรงแรมดาราเทวีชัว่คราว  อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลท าใหร้ายไดข้องธุรกิจโรงแรมลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
 - ในระหวา่งปี 2562 แมบ้ริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ มีปัญหาขอ้
 ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐและถูกภาคทณัฑ์ก็ตาม แต่บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั สามารถแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ย่าง
 ต่อเน่ือง  และไดรั้บการต่อใบอนุญาตจนถึงปี 2565 โดยตอ้งด าเนินการต่อใบอนุญาตทุกปี 
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2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ ์ 
 กลุม่บริษัทประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(2)  
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานลม (3) ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ และ (4) ธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม โดยมีโครงสรา้ง
ธุรกิจ แบง่ไดด้งันี ้

1. กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์
 1.1 บรษัิท กรนี เอนเนอรจี์เทคโนโลยีอิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั หรือ GE ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลกิอน ชนิด Thin Film ขนาดก าลงัการผลิต 0.985 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง  
 1.2 บรษัิท เจ.พี. โซลา่ พาวเวอร ์จ ากดั หรอื JP ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Film ขนาดก าลงัการผลิต 3.0 เมกะวตัต ์มูลค่าเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า 
(Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

 1.3 บรษัิท ซนัพารค์ จ ากดั หรอื SP ถือหุน้โดยบรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 0.981 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบั
ซือ้ไฟฟา้ (Adder) 6.5 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.4 บริษัท ซนัพารค์ 2 จ ากัด หรือ SP2 ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 0.952 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 6.5บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.5 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จ ากัด หรือ VON ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลกิอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลติ 0.952 เมกะ
วตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง บริษัทฯ ไดข้ายหุน้ที่ถืออยู่ใน VON เมื่อเดือนมิถนุายน 
2560 

1.6 บริษัท สแกน อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่  จ ากดั หรือ SIFEE ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim ขนาดก าลงัการผลิต 2.5 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.7 บริษัท อีสเอนเนอรจี์ จ ากดั หรือ IS ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 2.0 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.8 บรษัิท วงัการคา้รุง่โรจน ์จ ากดั หรอื WR ถือหุน้โดยบรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 2.0 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.9 บริษัท ซีอาร ์โซลาร ์จ ากัด หรือ CR ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.10 บริษัท สมประสงคอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั หรือ SPT ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดก าลงัการผลิต 0.998 เมกะวตัต ์
มลูคา่เพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
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1.11 บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล โพรไวเดอร ์จ ากัด หรือ UP ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 2.99 เมกะ
วตัต ์มลูคา่เพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.12 บรษัิท แมส่ะเรยีง โซลา จ ากดั ถือหุน้โดยบรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยป์ระเภทซิลกิอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลติ 2.88 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้
ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.13 บริษัท สมภูมโซล่าพาวเวอร ์จ ากัด หรือ SPP ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดก าลงัการผลิต 0.998 เมกะวตัต ์
มลูคา่เพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.14 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์โซลา่ร ์จ ากัด หรือ ISOLAR ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์

1.15 บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั หรือ IFEC-C ตัง้อยู่ในประเทศกมัพชูา ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ
ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลติ 20.0 เมกะวตัต ์โดยก าลงัผลติเบือ้งตน้ท่ีด าเนินการ 
2.0 เมกะวตัต ์

2. กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม 
2.1 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั หรือ IWIND ถือหุน้โดยบริษัทฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 

79.99 ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานลม ขนาดก าลงัการผลติ 10.0 เมกะวตัต ์โดยก าลงัผลิตเบือ้งตน้ที่
ด  าเนินการ 2.0 เมกะวตัต ์

2.2 บริษัท ลมลิกอร ์จ ากัด หรือ LLG ถือหุน้โดย IWIND ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานลม ขนาดก าลงัการผลติ 8.965 เมกะวตัต ์โดย IWIND ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูท่ัง้หมดใน LLG เมื่อเดือนมิถนุายน 2561 

2.3 บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์จ ากดั หรอื KTW ถือหุน้โดย IWIND ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานลม ขนาดก าลงัการผลติ 4.8 เมกะวตัต ์

2.4 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ธุรกิจ จ ากัด หรือ Ibiz (เดิมช่ือ บริษัท สาธารณปูโภคเกาะพยาม) ถือหุน้โดย 
IWIND เดิมประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้บนเกาะพยาม ปัจจบุนัด าเนินธุรกิจใหค้  าปรกึษาและบรกิารเก่ียวกบัธุรกิจดา้น
พลงังานและอื่นๆ  

3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ 
3.1 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั หรอื IFEC-T ถือหุน้โดยบรษัิทฯ  ด าเนินธุรกิจเป็นบริษัท

ถือหุน้ในกิจการอื่น (Holding Company) ในธุรกิจพลงังานทดแทนและบรหิารจดัการขยะ 
3.2 บรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั หรอื CC ถือหุน้โดย IFEC-T ด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการขยะ 
3.3 บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุี จ ากดั หรือ TPL ถือหุน้โดย IFEC-T ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิต 6.8 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 0.30 บาทต่อ
กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

3.4 บรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแกว้) จ ากดั หรือ RAK ถือหุน้โดย IFEC-T เดิมมีวตัถปุระสงคป์ระกอบ
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานขยะ  ปัจจบุนัไมไดด้  าเนินธุรกิจ  
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4. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 
4.1 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ ICAP ถือหุน้โดยบริษัทฯ  ด าเนินธุรกิจลงทนุและ

บรหิารกิจการอื่นในกลุม่บรษัิท  
4.2 บริษัท สมารท์ทรี จ ากดั หรือ SMT ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจวางระบบและขยายเครือข่ายระบบงาน

คมนาคมและสายสง่ไฟฟา้ ปัจจบุนัไมไ่ดด้  าเนินธุรกิจ 
4.3 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรคัชั่น จ ากดั หรือ ICON ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจเป็น

ตวัแทนจ าหนา่ยเครือ่งจกัร อปุกรณ ์และอะไหลท่ี่เก่ียวกบัการขนสง่คมนาคมและอื่นๆ  
4.4 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั หรือ DDVH ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ และหอ้งชุด 

ภายใตช่ื้อ "โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่"  
4.5 บริษัท เอ.พี.เค ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด จ ากัด หรือ APK ถือหุ้นโดย ICAP ด าเนินธุรกิจให้เช่า

อสงัหารมิทรพัยท์กุประเภทและถือหุน้ใน DDVH  
4.6 บรษัิท ดาราเทวี จ ากดั หรอื DDV ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจถือกรรมสทิธ์ิและใหเ้ช่าเครือ่งหมายการคา้

ภายใตช่ื้อ "ดาราเทวี"  

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
         1. การถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อนัเนื่องมาจากการไม่ได้
จดัท าและจดัสง่งบการเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตัง้แตปี่ 2560 รวมตลอดจนแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี ซึ่งแมว้่าบริษัทฯ จะไดจ้ดัท าและจดัสง่งบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตรมาส 1-3 ของปี 2560-2562 ไดแ้ลว้ 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการใหม้ีคุณสมบตัิเพื่อกลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage) ก็ตาม แต่เนื่องจากผูส้อบบญัชีไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2559-2562 และงบการเงินที่น  าส่งปรากฏส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ ซึ่งท าใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศใหเ้ขา้ขา่ยอาจถกูเพิกถอนเพิ่มเติม  
 2. ภาระหนีหุ้น้กูแ้ละตั๋วแลกเงินท่ีไมไ่ดช้ าระหนีม้าตัง้แต่ปลายปี 2559 จนกระทั่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ขึน้เครื่องหมาย SP กับหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2559 ก่อนคณะกรรมการชุดปัจจุบันเขา้มาท าหนา้ที่ รวมถึงภาวะ
สญูญากาศในการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ระหว่างปี 2560-2562 อนัท าใหเ้กิดภาระหนีส้ะสมเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 
บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งพิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในหลายๆ แนวทาง อาทิ การฟ้ืนฟกิูจการ  
 3. ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและปฏิกิรยิาธรรมชาติ อาทิ อทุกภยัหรือวาตภยั ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) 
ภาวะโลกรอ้น (Global Warming) ที่สง่ผลตอ่ความเสือ่มโทรมดา้นสิง่แวดลอ้มและปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศจาก
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่มากขึน้ เนื่องจากกลุม่บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริหารจดัการขยะ ซึ่ง
แมว้่าจะเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัก็ตาม แต่ทรพัยากรที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจก็เป็น
แหลง่ทรพัยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงสถานที่และอปุกรณท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจตัง้อยู่ในพืน้ที่ธรรมชาติโล่งแจง้ จึงมี
ความเสีย่งตอ่ภยัธรรมชาติรุนแรง รวมถึงการเสือ่มโทรมของอปุกรณท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบกบัในช่วงสญุญากาศของ
บรษัิทฯ ในระหวา่งปี 2560-2562 ท าใหอ้ปุกรณข์าดการซอ่มบ ารุงอยา่งเหมาะสม ซึง่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพของอปุกรณ ์ท าใหไ้ม่
สามารถท างานไดเ้ต็มศกัยภาพ 
         4. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 ท าใหเ้กิดภาวะหยดุชะงกั (Disruption) ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่
เพียงประเทศไทย และในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจทอ่งเที่ยวและโรงแรมที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายดา้น
สาธารณสขุและความปลอดภยัเพื่อการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 อาทิ การหา้มออกนอกเคหสถาน การระงบัการ
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เดินทางระหว่างประเทศและระหว่างพืน้ที่ ดงันัน้การพิงพารายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมเป็นหลกัจึงไม่คุม้ต่อตน้ทนุการบริหารงาน
โรงแรมที่มีคอ่นขา้งสงู 
 5. การเปลีย่นแปลงอยา่งกะทนัหนัจากการพฒันาของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 
เนื่องจากปัจจุบนัทั่วโลกมีการรณรงคใ์หต้ระหนกัถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ในขณะที่ชุมชนมีการขยายตวั ภาครฐัจึงมีการ
ปรบัปรุงกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งธุรกิจของกลุ่ม
บรษัิทมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและชุมชน จึงจ าเป็นตอ้งมีการติดตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กฎหมายตา่งๆ อยา่งใกลชิ้ด เพื่อปรบั
รูปแบบในการด าเนินธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
นโยบายการแข่งขัน และจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ  
  1.  ธุรกิจโรงผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน  
 การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ถือเป็นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการรายได้
เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายใหก้บัทางการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโดยตรง  ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกบัปริมาณ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนม้สงูขึน้ทกุปี เพราะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคขัน้พืน้ฐานที่ส  าคญัในชีวิตประจ าวนั  ทัง้ในภาค
ครวัเรอืนและอตุสาหกรรม ธุรกิจของบรษัิทฯ จึงเป็นอตุสาหกรรมที่ไมม่ีการแขง่ขนัระหวา่งผูผ้ลติอยา่งมีนยัส าคญั  
 ทัง้นี ้ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ทุกปีและรฐับาลก็มีนโยบายสนบัสนนุการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนก าลงัการผลติกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย  ์ในปัจจบุนัการผลติยงันอ้ยกว่าประมาณความตอ้งการ
ใชใ้นอนาคตมาก แตปั่จจบุนัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคไดช้ลอการขอเขา้รว่มโครงการผลติกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลม อีกทัง้การด าเนินธุรกิจดังกล่าวตอ้งใช้เงินทุนเป็นจ านวนเงินที่สูงและผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่
หนว่ยงานการไฟฟา้และกระทรวงพลงังานไดก้ าหนดไว ้จึงคาดวา่การแขง่ขนัของตลาดยงัคงไมรุ่นแรงมากนกั 
 2.  ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ  
 ธุรกิจบรหิารจดัการขยะจากเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบลของบรษัิทฯ โดยคิดคา่จา้งก าจดัขยะจาก
น า้หนกัของขยะที่น  ามาทิง้ที่บ่อขยะของบริษัทฯ และมีรายไดอ้ีกสว่นหนึ่งจากการขายขยะรีไซเคิล เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายอื่นอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนั เนื่องจากปรมิาณขยะที่มีปรมิาณมากขึน้และองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ินแตล่ะแหง่
จะคดัเลือกบ่อขยะ ที่มีท าเลที่ตัง้อยู่ใกลเ้คียง  อย่างไรก็ดี ในอนาคตปริมาณขยะยงัคงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการอุปโภคบริโภคที่
เพิ่มขึน้ ซึง่องคก์รบรหิารสว่นทอ้งถ่ินแต่ละแห่งจะเลือกบ่อขยะที่มีท าเลที่ตัง้อยู่ใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการขนสง่ อย่างไร        
ก็ดี ปัจจบุนัดว้ยขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่มีการพฒันา ประกอบกบัมีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งปรบัตวั
และรูปแบบธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณต์ลอดเวลา 
 3.  ธุรกิจโรงแรม 
  ธุรกิจของกลุม่ดาราเทวี เชียงใหม่ ที่บริษัทฯ เขา้ลงทุน เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีศกัยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจ
ดา้นสขุภาพ ดว้ยการใชภ้มูิปัญญาไทยแบบลา้นนามาปรบัปรุง เพื่อใหเ้ขา้กบัวิถีการดแูลสขุภาพของคนยคุปัจจุบนั ซึ่งเดิมธุรกิจ
โรงแรมมีการแข่งขนัค่อนขา้งสงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 และ มีความผนัแปร
โดยตรงกบัสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการทอ่งเที่ยวทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ แตเ่นื่องจากโรงแรมดาราเทวีก าหนด
กลุม่ลกูคา้ในตลาด Niche Market ซึ่งมีก าลงัซือ้สงู รวมถึงถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะสรา้งมูลค่าเพิ่มเติมได ้
แตอ่ยา่งไรก็ดี ตน้ทนุและการลงทนุในกิจการโรงแรมดาราเทวีมีมลูคา่สงูมาก จึงตอ้งพิจารณาแผนธุรกิจในอนาคตอยา่งรอบคอบ
และระมดัระวงั 
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นโยบายการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการ   
เนื่องจากกลุม่บรษัิทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นหลกั และมีธุรกิจบริหารจดัการขยะ แมว้่าลกูคา้รายใหญ่
ยงัคงเป็นหน่วยงานราชการก็ตาม แต่แนวโนม้คู่แข่ง ขอ้ก าหนดและคณุสมบตัิ และการปรบัตวัของขอ้จ ากดัดา้นสิ่งแวดลลอ้ม
และเทคโนโลยีก็มีเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้จึงตอ้งมีการปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถเขา้ประมลูงานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
 
สถานะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
เนื่องจากแนวโนม้การแขง่ขนัทางธุรกิจทัง้ธุรกิจบรหิารจดัการขยะและโรงแรมมีการเพิ่มสงูขึน้ อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจในเครือ
ของบรษัิทฯ 

การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ  
กลุม่บรษัิทดแูลธุรกิจในเครอืดว้ยตนเอง 100% โดยในสว่นธุรกิจพลงังานทดแทนและบรหิารจดัการขยะตอ้งอาศยัคู่คา้

ที่เช่ือถือไดแ้ละมีความช านาญเฉพาะดา้นในการดแูลรกัษาอปุกรณท์ี่ใชใ้นการผลติไฟฟา้ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  
3.1 กรณีความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 3.1.1 ความเสีย่งจากสภาพธรรมชาติ   
 ประสทิธิภาพของการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์ึน้อยู่กบัความเขม้ของแสงอาทิตย์ กรณีที่มีเมฆปกคลมุหรือ
ฝนตกมากก็จะสง่ผลใหร้ะดบัการผลติกระแสไฟฟา้ของบรษัิทฯ ลดลง บรษัิทฯ จึงไดท้ าการศึกษาและเลือกเขา้ลงทนุในโครงการ
ที่มีท าเล ท่ีตัง้ที่มีความเขม้ของแสงอาทิตยอ์ยูใ่นเกณฑส์งูตลอดทัง้ปีคือประมาณ 5.00 – 5.50 กิโลวตัตช์ั่วโมงต่อตารางเมตรต่อ
วนั เพื่อท าใหเ้กิดผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกนักบั กรณีโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษัทฯ ไดท้ าการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการตลอดแนวชายฝ่ังทะเลในจงัหวดันครศรธีรรมรา เพื่อใหไ้ดท้ าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมที่สดุและผลติกระแสไฟฟา้ไดป้ระสทิธิผล
สงูสดุ 

 3.1.2 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ 
 ภยัธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น แผ่นดินไหว น า้ท่วม พายุ ไฟป่า เป็นตน้ จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ซึ่งเป็นอุปกรณห์ลกั  อาจเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใชง้านได้ ท าใหก้ารผลิต
หยดุชะงกัและมีตน้ทนุสงูในการซอ่มแซม ในการเขา้ลงทนุขอบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงท าเลที่ตัง้ของโครงการเก่ียวกบัระดบัความ
ปลอดภยัจากภยัธรรมช าติ ความแข็งแรงของโครงสรา้ง ระบบปอ้งกนัฟา้ผา่ รวมถึงระยะทางถึงสายสง่ของการไฟฟ้า เพื่อลดการ
สญูเสยีพลงังาน (Yield Loss) ที่จะเกิดขึน้ในการสง่ไฟฟา้เขา้สูร่ะบบดว้ย 

 นอกจากนีปั้ญหาความแหง้แลง้และหมอกควนัในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ทกุปี ซึ่ง
อาจสง่ผลตอ่การเขา้พกัของลกูคา้โรงแรมดาราเทวีในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาหมอกควนั  
 3.1.3 ความเสีย่งจากนโยบายและการสนบัสนนุจากภาครฐั 
 นโยบายและการสนบัสนนุจากภาครฐัมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน  ในการพฒันาพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานทดแทนตา่งๆ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการลงทนุในโครงการผลติพลงังานไฟฟา้จากแสงอาทิตย์ ตามแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน หากนโยบายของภาครฐัเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการหยุดชะงักของการพัฒนาโครงการผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทกุ
แหลง่พลงังานทดแทนใหม้ีคณุภาพท่ีดี เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่ของการผลติพลงังานท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 3.1.4 ความเสีย่งจากการช ารุดบกพรอ่งของอปุกรณ ์
 ความเสือ่มของแผงเซลแสงอาทิตยแ์ละอปุกรณป์ระกอบต่างๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได ้ บริษัทฯ ตระหนกัถึงขอ้เท็จจริงดงักล่าว จึงไดจ้ดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หนา้ที่ดูแลบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั  (Preventive 
Maintenance)  เพื่อรกัษารายไดข้องบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัสงูสดุ 
 3.1.5 ความเสีย่งทางดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 สถานท่ีฝังกลบขยะมกัจะมีโอกาสสรา้งความเดือดรอ้นร าคาญใหแ้ก่ชุมชนไดม้าก การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
อยูบ่นพืน้ฐานความมุง่มั่นท่ีจะไมก่่อใหเ้กิดมลภาวะตา่งๆ ตอ่ประชาชน จดัใหม้ีการคดัแยกประเภทก่อนฝัง โดยมลูฝอยทั่วไปจาก
อาคารบา้นเรือนจะถกูรวบรวมโดยรถบรรทกุขยะของเทศบาล และเขา้สูข่ัน้ตอนคดัแยกประเภทมลูฝอยที่ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดอ้ีกจะถกูน าไปยงัหลมุฝังกลบ เพื่อใหเ้กิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีการก าจดักลิ่น  
เพื่อไมส่รา้งความเดือดรอ้นร าคาญ  ตลอดจนไดท้ าการปลกูตน้ไม ้ เพื่อสรา้งทศันียภาพและสิง่แวดลอ้มที่ดี  
 3.1.6 ความเสีย่งดา้นอคัคีภยั 
 ก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้จากขยะเป็นเชือ้เพลิงชัน้ดีซึ่ง เมื่อเกิดความรอ้นสะสมมากๆ จะท าใหป้ะทตุิดไฟไดเ้อง และเป็น
สาเหตขุองไฟไหมบ้่อขยะ ทัง้นี ้ การเกิดไฟไหมห้ลมุฝังกลบขยะสามารถพบเห็นไดใ้นทั่วโลก  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ี
เจา้หนา้ที่เฝา้ระวงัตลอดเวลาและมีบอ่น า้อยูใ่นบรเิวณโครงการเพื่อความปลอดภยัอีกชัน้หนึง่ 
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 3.1.7 กรณีบรษัิทฯ อยูใ่นอตุสาหกรรมโรงแรมที่มีการแขง่ขนัสงูและพิงพารายไดด้า้นเดียว 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งในตลาดค่อนขา้งมาก อีกทัง้ยงัตอ้งอาศยัความตอ้งการและความสามารถและ
ศกัยภาพทางเงินของกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งโรงแรมดาราเทวีไดก้ าหนดลกูคา้กลุ่ม Niche 
Market โรงแรมดาราเทวีมีพืน้ท่ีบรเิวณกวา้งขวางและก่อสรา้งมาเป็นเวลานานจึงจ าเป็นตอ้งใชต้น้ทนุในการบริหารกิจการที่สงู
มาก ประกอบกบัโรงแรมดาราเทวีประสบปัญหาขอ้ก าหนดของกฎหมายท าใหเ้ปิดด าเนินการหอ้งพกัไดเ้พียงบางสว่น ในขณะที่
ตลาด Niche Market ตอ้งการความหลากหลายมากขึน้ แนวทางในการใหบ้ริการโรงแรมรูปแบบเดิมจึงไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ซึ่งส่งผลใหร้ายไดข้องโรงแรมดาราเทวีลดลง ซึ่ งอาจตอ้งพิจารณาแนวทางด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เหมาะสม อาทิ จดัหาผูร้ว่มทนุ การขยายช่องทางรายได ้
 3.1.8 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถช าระหนีแ้ละการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
 บริษัทฯ ผิดนดัช าระหนีผู้ถื้อหุน้กูแ้ละผูถื้อตั๋วแลกเงิน และหนีอ้ื่นๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม  
 3.1.9 ความเสีย่งจากขอ้พิพาททางกฎหมาย 
  ปัจจบุนักลุม่บรษัิทมีคดีความเป็นจ านวนมาก และขณะนีบ้รษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการอทุธรณค์ าสั่งศาลลม้ละลายกลาง
ที่ยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษัทฯ และถกูฟ้องเป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง ตลอดจนทรพัยส์ินของกลุม่บริษัท
อยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดี ซึง่ผลของค าสั่งหรอืค าพิพากษาของศาล หรอืการบงัคบัคดีดงักลา่ว ย่อมสง่ผลต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  
 3.1.10 กรณีรายไดห้ลกัสว่นใหญ่พึง่พิงงานจากภาครฐับาลของธุรกิจบรหิารจดัการขยะ 

 แมว้า่ความตอ้งการในการบริหารจดัขยะที่มีเป็นจ านวนมากในหลายๆ พืน้ที่ แต่เนื่องจากธุรกิจบริหารจดัการขยะ 
จะขึน้อยู่กับความสามารถในการชนะการประมลูโครงการที่มีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหน่วยงานทอ้งถ่ินนัน้ๆ 
และนโยบายตา่งๆ ของภาครฐับาล อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ก็ไดม้ีการเตรยีมแผนส ารองในกรณีที่ไมส่ามารถประมลูโครงการได ้
 3.1.11 การรกัษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงเครือ่งมือส าคญัในการท างาน 

 กรณีโครงการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนและบริหารจัดการ ซึ่งมลูค่าของอปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงานมี
มลูคา่สงูมาก โดยหากเกิดความเสียหายย่อมสง่ผลต่อรายไดข้องกิจการ ซึ่งแมว้่าบริษัทฯ จะไดม้ีมาตรการดา้นความปลอดภยั
ของสถานท่ีและไดว้า่จา้งเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดัเพื่อเป็นการควบคมุการเขา้ถึงอปุกรณข์องโครงการก็ตาม 
แตใ่นทางปฏิบตัิพืน้ท่ีโครงการมีบรเิวณกวา้งอาจควบคมุดแูลไดไ้มท่ั่วถึง  

3.1.12 ความเสีย่งจากการพึง่พาลกูคา้รายใหญ่หรอืนอ้ยราย 
 การพึง่พาลกูคา้รายใหญ่หรอืลกูคา้นอ้ยรายของกลุม่ธุรกิจพลงังานทดแทนและบริหารจดัการขยะ เนื่องจากลกูคา้
หลกัเป็นหนว่ยงานราชการ ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบโดยตรง หากงบประมาณราชการมีความลา่ชา้ หรอืสทิธิมลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้
ไฟฟ้า (Adder) หมดอายุลง แต่ดว้ยตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจเป็นแบบคงที่และมีความผนัแปรนอ้ย ซึ่งหากบริษัทฯ มีแผน
ควบคมุตน้ทนุอยา่งเครง่ครดั ก็จะยงัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
 3.1.13 ผลกระทบจากการหยดุชะงกั (Disruption) ของธุรกิจอนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 

 นบัตัง้แตป่ลายปี 2562 ทั่วโลกไดรู้จ้กักบัเชือ้โควิด-19 ซึง่แพรก่ระจายอยา่งรุนแรง หลายประเทศมีมาตรการปอ้งกนั
ดา้นสาธารณสขุ เช่น การหา้มออกนอกเคหสถาน การระงบัการเดินทางระหว่างประเทศหรือระหว่างพืน้ที่ สง่ผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงโรงแรมดาราเทวี ซึ่งจนถึงปัจจุบนัสถานการณย์งัคงมีความไม่แน่นอนและยงัไม่สามารถ
คาดการณ์ไดว้่า สถานการณ์จะกลบัมาดีเช่นเดิมเมื่อใด ดงันัน้จึงตอ้งมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา ในเชิงบูรณการและ
ก าหนดกลยทุธอ์ยา่งระมดัระวงั 
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3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 ปัจจุบันกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยุ่
ตลอดเวลา จึงท าใหม้ีความเสี่ยงที่อาจไม่ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัไดอ้ย่างทนัที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณใ์นการด านเนิงานและโอกาสทางธุรกิจ โดยกลุม่บริษัทฯ ไดม้ีการติดตามอย่างใกลชิ้ด เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพตามกฎหมาย 

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอรรั์ปชั่น 
 บรษัิทฯ มีการประเมินความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่องคก์ร และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมยข์องบรษัิทฯ 
ที่มุ่งมั่นเป็นแนวรว่มภาคปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น  บริษัทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิ ซึ่งไดร้บั
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแลว้  และไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทุกระดับ ยึดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนมีการก าหนดขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้งและรายการเบิกจ่ายต่างๆ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า มีการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่วโดยเครง่ครดั รวมถึงการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดว้ยความระมดัระวงั 

3.4 กรณีความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย ์
 ภาระหนีหุ้น้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน การด าเนินงานต่อเนื่อง การเขา้ข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2560 อาจส่งผลใหห้ลกัทรพัยแ์ละมูลค่าต่อหุน้ของผูถื้อหลกัทรพัยอ์ย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ดี  
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแกไ้ขเหตเุพิกถอนตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และปัญหาต่างๆ ใหห้มดไปเพื่อให้
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง เพื่อช าระหนีแ้ละใหห้ลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ กลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
4.1   สินทรัพยท์ี่มีตัวตน 

 

หน่วย : พันบาท

2563 2562 2561

ปรับปรุงใหม่

ท่ีดิน 1,579,158   1,586,610   1,617,742   

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 105,226      119,334      134,495      

อาคาร 2,386,027   2,582,190   2,850,036   

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 108,543      156,757      213,376      

ยานพาหนะ 6,461          8,674          11,219        

โรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 1,554,831   1,764,301   2,495,798   

งานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพยร์ะหวา่งทาง 66,237        69,061        72,241        

รวม 5,806,483   6,286,927   7,394,907   

มูลค่าตามบัญชี

 
 

ธุรกิจโรงแรมดาราเทว ี
 กลุม่บรษัิทไดป้ระเมินราคา ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี มลูคา่ตาม
บญัชีจ านวน 3,387.98 ลา้นบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม ซึง่การประเมินราคาไดอ้งิกบัขอ้สมมตุิฐานและประมาณการ
ส าหรบัการดอ้ยคา่ที่อาจเกิดขึน้ท่ีจดัท าโดยกลุม่บรษัิท และผลของการวิเคราะหน์ีไ้มม่ีขอ้บง่ชีว้า่ มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ของสนิทรพัยเ์หลา่นีม้ีการดอ้ยคา่  
สนิทรพัยส์ว่นใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวถีกูยดึทรพัยบ์งัคบัคดี และคณะกรรมการก าหนดราคาทรพัยไ์ดก้ าหนดราคาเพื่อ
ขายทอดตลาดดงันี ้
 1)   ที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ว่นใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทว ี ที่ราคา 2,116.23 ลา้นบาท  
 2)   ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งอีกบางสว่น ที่ราคา 26.12 ลา้นบาท   
 3)   เครือ่งจกัรและอปุกรณบ์างสว่นท่ีราคา 17.37 ลา้นบาท 
ซึง่ราคาขายทอดตลาดดงักลา่วขา้งตน้ ยงัมคีวามไมแ่นน่อนเนื่องจากราคาขายไดจ้รงิอาจสงูหรอืต ่ากวา่ราคาดงักลา่ว และ
ราคาขายทอดตลาดไมใ่ช่มลูคา่ยตุิธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564  ผูบ้รหิารไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระใหป้ระเมินมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ของสนิทรพัยข์องธุรกิจบรหิารจดัการขยะ พบวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสนิทรพัยม์ีมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณข์องธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศ
กัมพูชามีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 273.82 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าของ
สนิทรพัยด์งักลา่ว 
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ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ผูบ้รหิารไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ ประเมินมลูคา่ที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561  2562 และ 2563 ของสินทรพัยข์องธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยแลว้  ซึ่ง
ก าหนดจากมลูคา่การใชส้นิทรพัยพ์บวา่ มลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสนิทรพัยต์  ่ากวา่มลูคา่ตามบัญชี  ดงันัน้กลุม่บรษัิทจึง
ไดบ้นัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่โดยปรบัปรุงยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563   

อุปกรณ ์
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  อปุกรณข์องบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่มมีลูคา่ตามบญัชี จ านวน 119.02 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม ปัจจบุนับรษัิทยอ่ยดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความถกูตอ้งของผลการตรวจนบัของอปุกรณด์งักลา่ว 

 
4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

หน่วย : พันบาท

2563 2562 2561

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ปรับปรุงใหม่)

เคร่ืองหมายการคา้ -                -                 -                

มูลคา่ส่วนเพ่ิมรายรับซ้ือไฟฟ้า 154,253        240,159        341,685        

สิทธิการเช่าท่ีดิน -                -                7,160            

ใบอนุญาตประกอบกิจการ 4,758            4,988            1,772            

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 39                 780               2,784            

โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ 833               833               833               

รวม 159,883        246,760        354,234        

มูลค่าตามบัญชี

 
  

เคร่ืองหมายการค้า แสดงดว้ยราคาทนุหลงัหกัดว้ยคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) ไมม่ีการตดัจ าหน่ายเครื่องหมายการคา้เนื่องจาก
อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปีและเมื่อมีการบ่งชีว้่า
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอาจเกิดการดอ้ยคา่  

 
4.3 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ แสดงในราคาทนุสทุธิจากคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม ค านวณ คา่ตดัจ าหนา่ยโดยวิธีเสน้ตรง ดงันี  ้

สิทธิการเช่า 25 - 30 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ 25 - 30 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 - 10 ปี

มูลคา่ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า ตามอายุสญัญาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิท มีคดีความปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 2563 โดยคดีทีม่ีนยัส  าคญัมีรายละเอียดดงันี ้
 5.1 บริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการซือ้ที่ดินพรอ้มอาคารส านกังาน 7 ชัน้ เป็นทุน
ทรพัยจ์ านวน 56.52 ลา้นบาท ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการสบืพยานโจทกซ์ึง่ศาลอาญาจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีดงักลา่ว โดยไมม่ี
ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบรษัิทเพราะเป็นการเรยีกรอ้งใหก้รรมการของบรษัิทชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่บริษัทมิใช่บริษัทฯ 
ถกูเรยีกรอ้งแตอ่ยา่งใด แตอ่ยา่งไรก็ตามคดีนีย้งัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี ส าหรบั
คดีนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการนดัสบืพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัที่ 12-14 ,19-21 ธันวาคม 2560 
และ ณ วนัท่ีออกงบการเงินนี ้ศาลอาญาไดม้ีค  าพิพากษายกฟอ้ง และคดีถึงที่สดุตามกฎหมาย 
 5.2 บริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการขายท่ีดินบา้นโพธ์ิใหแ้ก่บริษัท ไลท ์คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั กบัพวก เป็นทนุทรพัยจ์ านวน 16.22 ลา้นบาท ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการสืบพยานโจทกซ์ึ่งศาลจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดี
ดงักล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพราะเป็นการเรียกรอ้งใหก้รรมการของบริษัทชดใชค้่าเสียหาย
ใหแ้ก่บรษัิทมิใช่บรษัิทถกูเรยีกรอ้งแตอ่ยา่งใด แตอ่ยา่งไรก็ตามคดีนีย้งัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินคดี ส  าหรบัคดีนีค้ดีอยู่ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัที่ 23-25 
,29-31 สงิหาคม 2560 ขณะนี ้ศาลจ าหนา่ยคดีเป็นการชั่วคราว เพื่อรอผลในคดีอาญา 
 5.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉอ้ฉลละเมิดและ
ขอใหเ้พิกถอนจ านอง รวมทัง้เรียกคืนเงินที่จ่ายคืนจ านวน 355 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ซึ่งคดีจะเก่ียวกับการเรียกเงินคืนและ
ปลดภาระจ านองที่ดินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(APK) พรอ้มเรียก
ทรพัยค์ืนเป็นเงินจ านวน 355 ลา้นบาท คืนจากบรษัิทฯ บรหิารสนิทรพัย ์โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) และอดีตกรรมการ กบัพวกใน
คดีดงักลา่วดว้ย คดีดงักลา่วไดโ้อนไปยงัศาลลม้ละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี 
  หลงัจาก DDV และ APK ไดเ้ขา้เป็นโจทกร์ว่ม GB1 จึงไดแ้กค้  าใหก้ารและฟ้องแยง้เอากบัAPK ในฐานะผูค้  า้
ประกันหนีข้อง DDV ใหร้่วมรบัผิดช าระหนีใ้หแ้ก่ GB1 ตามมูลหนีเ้ดิมตามค ารอ้งขอแกไ้ขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแยง้ วนัที่ 8 
ธนัวาคม 2560 
  เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 ศาลไดพ้ิพากษายกฟอ้งขอ้กลา่วของโจทก ์สว่นฟอ้งแยง้ของ GB1 ให ้APK ในฐานะ
ผูค้  า้ประกนัในมลูหนีเ้ดิม ช าระเงินแก่ GB1 จ านวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ตน้จ านวน 1,259,744,946.54 บาท นบัถดัจากวนัฟอ้งแยง้ (วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จ และใหอ้ดีต
กรรมการของ IFEC โจทกผ์ูฟ้อ้งรบัผิดในหนีข้อง DDV เป็นเงินจ านวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสญัญาค า้ประกนัฉบบัลงวนัที่ 
1 มีนาคม 2559 และหาก APKไมช่ าระหนี ้หรอืช าระไมค่รบใหแ้ก่ GB1 ใหย้ดึที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งที่จดจ านองไว ้กบัใหย้ึดสิ่ง
ปลกูสรา้งที่จ านองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากไดเ้งินไมพ่อช าระหนีใ้หย้ึดทรพัยส์ินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาดน าเงิน
มาช าระหนีแ้ก่ GB1 จนครบ 
  ผูบ้รหิารมีความเช่ือมั่นวา่ ภาระท่ีจะมีผลกระทบตอ่บรษัิทจะไมเ่กินกวา่มลูคา่เงินลงทนุของบรษัิทฯ ใน APK ค า
พิพากษาดงักลา่วผกูพนัเฉพาะตวั APK เทา่นัน้ ไมไ่ดม้ีผลผกูพนัมาถึงบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแหง่อื่นๆ ดว้ย ดงันัน้เจา้หนีต้ามค า
พิพากษาดงักลา่วจะสามารถบงัคบัคดีไดเ้ฉพาะกบัสินทรพัยท์ี่เป็นของ APK เท่านัน้และหากยงัไดไ้ม่ครบตามจ านวนดงักลา่วก็
ไมส่ามารถบงัคบัคดีกบับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแหง่อื่นๆ เพิ่มเติมไดอ้ีก 
 5.4 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟอ้ง นิติบคุคลแหง่หนึง่ เป็นจ าเลย โดยโจทกฟ์้องว่า
จ าเลยแจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าที่เป็นช่ือของจ าเลย แต่ที่จริงโจทกเ์ป็นผูใ้ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดมาตัง้แต่เดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสญัญาใชไ้ฟฟ้ากบั
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การไฟฟ้าฯ เท่านัน้ การที่จ  าเลยขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าอย่างกะทนัหนั ท าใหโ้รงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการ
ละเมิดตอ่โจทกท์ าใหโ้จทกไ์ดร้บัความเสยีหาย ขอใหจ้ าเลยระงบัการขอยกเลกิมิเตอรแ์ละเปลีย่นช่ือมิเตอรเ์ป็นช่ือโจทก ์คดีนีเ้ป็น
การฟอ้งใหท้ านิติกรรม เป็นคดีไมม่ีทนุทรพัย ์ศาลใหโ้จทกว์างเงินประกนัความเสยีหายจ านวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า 
เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2560  โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล คดีจึงเป็นอนัระงบั 
 5.5 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟอ้ง นิติบคุคลแหง่หนึง่ เป็นจ าเลย โดยโจทกฟ์้องว่า
จ าเลยแจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าที่เป็นช่ือของจ าเลย แต่ที่จริงโจทกเ์ป็นผูใ้ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดมาตั้งแต่เดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสญัญาใชไ้ฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฯเท่านัน้ การที่จ  าเลยขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าอย่างกะทนัหนั ท าใหโ้รงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการ
ละเมิดตอ่โจทกท์ าใหโ้จทกไ์ดร้บัความเสยีหาย ขอใหจ้ าเลยระงบัการขอยกเลกิมิเตอรแ์ละเปลีย่นช่ือมิเตอรเ์ป็นช่ือโจทก ์คดีนีเ้ป็น
การฟอ้งใหท้ านิติกรรม เป็นคดีไม่มีทนุทรพัย ์ศาลใหโ้จทกว์างเงินประกนัจ านวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า เมื่อวนัที่ 23 
มกราคม 2561 โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็นอนัระงบั 
 5.6 บริษัทฯ ถูกฟ้องรอ้งโดยกลุ่มกองทุนเปิดโซล่าริสตราสารหนีพ้รีวิเลจฯ และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็น
แฮนซร์เีทิรน์ฯ ในขอ้หาผิดนดัช าระหนีต้ามตั๋วแลกเงิน ซึ่งบริษัทไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดีโดยมีทัง้ประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย
เก่ียวกบัการสลกัหลกัตั๋วแลกเงินอนัเป็นประเด็นเก่ียวกับผูท้รงตั๋วแลกเงินซึ่งเป็นประเด็นขอ้กฎหมายอนัเป็นขอ้ต่อสูท้ี่ท  าใหบ้ริษัท
สามารถชนะคดีไดแ้ต่ในการด าเนินคดีดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ซึ่งในประเด็นขอ้กฎหมายดงักลา่วสามารถอุทธรณห์รือ
ฎีกาได ้เงินตามตั๋วแลกเงินที่โจทกเ์รยีกรอ้งจึงตอ้งรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือคดีถึงที่สดุขณะนีบ้ริษัทจึงยงัไม่ตอ้ง
ช าระเงินดงักลา่วในขณะนี ้ส  าหรบัคดีในกลุม่นีค้ดีอยู่ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก ์และจ าเลย 
แตล่ะคดีอยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน 2560 ถึง เดือนกมุภาพนัธ ์2561 ณ วนัท่ีออกงบการเงินนี ้ศาลแพง่มีค  าพิพากษา และคดี
ถึงที่สดุตามกฎหมายแลว้ 
 5.7 บรษัิทฯ ถกูฟอ้งรอ้งโดยนิติบคุคลและบคุคลภายนอกรวมกนั 2 ราย ในขอ้หาละเมิดเรยีกคา่เสยีหายในกรณีการ
แถลงขา่วของกรรมการบรษัิทซึง่เป็นการแถลงขา่วเก่ียวกบัการตรวจสอบและฟอ้งรอ้งกรรมการที่กระท าการฉอ้ฉล กินหวัคิวและ
ช าระหนีป้ลอมหรอืช าระหนีท้ี่ไมม่ีอยูจ่รงิอนัเป็นการแถลงขา่วเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้องกนัสว่นได้
เสยีของตนโดยสจุรติซึง่บรษัิทไดใ้หก้ารตอ่สูค้ดีไมต่อ้งรบัผิดตามฟอ้งของโจทกซ์ึง่คดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล จึงไม่มี
เหตทุี่บรษัิทจะตอ้งช าระเงินตามฟอ้งในขณะนีแ้ตน่า่จะตอ้งรอจนกวา่ศาลจะพิพากษาถึงที่สดุในศาลฎีกาซึง่นา่จะใชเ้วลาไมน่อ้ย
กวา่ 3 ปีนบัตัง้แตบ่ดันีแ้ละไมแ่น่ว่าบริษัทจะตอ้งรบัผิดหรือไม่จึงไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในคดีในกลุม่นี ้ ส าหรบัคดีในกลุม่นีค้ดีอยู่
ระหวา่งการนดัสบืพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธนัวาคม 2560  ศาลอทุธรณม์ีค  าพิพากษาแลว้ บรษัิทไมต่อ้งช าระเงินใหก้บันิติบคุคลและบคุคลภายนอกทัง้สองราย คดีถึง
ที่สดุตามกฎหมายแลว้ 
 5.8 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยถกูฟอ้งรอ้งเก่ียวกบัคดีแรงงานที่ลกูจา้งไดย้ื่นฟอ้งเรยีกคา่ชดเชยและการเลิกจา้งไม่เป็น
ธรรมจ านวน 7 ส  านวน จ านวน 25 คน ตอ่ศาลแรงงานกลาง เป็นคดีแรงงานซึง่บรษัิทและบริษัทย่อยไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดีและ
มีเหตุเลิกจา้งพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจ านวน 25 คนรวมเป็นเงินที่ลกูจา้งเรียกรอ้งจ านวน 8,143,393.85 บาท 
พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง และเรียกรอ้งจ านวน 10,038,542.65 บาทพรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 15 
ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้ง  ซึง่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและบริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดต้กลงหรือประนีประนอมยอมความกบั
พนกังานที่ฟ้องคดีดงักล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดีสามารถ
อทุธรณไ์ปยงัศาลฎีกาไดจ้ึงไมเ่ป็นเหตทุี่บรษัิทตอ้งจ่ายเงินคา่ชดเชยหรือสินจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้หรือค่าเสียหายจาก
การเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมซึง่ศาลจะไมใ่หน้ายจา้งจ่ายเต็มตามฟอ้ง คดีสว่นใหญ่ยงัอยูร่ะหวา่งการนดัพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็น
ขอ้พิพาทก่อนการสบืพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กนัยายน 2560 และบางคดีศาลไดก้ าหนดวนันดั
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สืบพยานโจทกแ์ละจ าเลยไปแลว้ โดยศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กมุภาพนัธ ์2560 
  นอกจากนัน้  ในบรรดาลกูจา้งที่ฟ้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขอ้ต่อสูไ้ม่ตอ้งจ่าย
คา่ชดเชยหรอืสนิจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้และค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแลว้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัได้
ด าเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท าของลกูจา้งจ านวนไม่นอ้ยกว่า 12 คนซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคดี
เก่ียวกบักลุม่พนกังานเป็นกรณีที่เกิดขึน้ก่อนท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบนัเขา้มาเป็นกรรมการบริษัท (ตามขอ้ 35.1) และ 
ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ไมป่รากฏมีขอ้พิพาทในคดีแรงงานดงักลา่วขา้งตน้แตอ่ยา่งใด 
 5.9 บริษัทฯ ถูกฟ้องรอ้งโดยบุคคลหนึ่งในขอ้หาผิดสญัญานายหน้า ทุนทรพัยพ์ิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่ง   
บริษัทฯ ไดย้ื่นอทุธรณแ์ละค ารอ้งขอทเุลาการบงัคบัคดีและศาลอทุธรณไ์ดพ้ิพากษาแกค้ าพิพากษาของศาลชัน้ตน้โดยใหช้ าระ
เงินจ านวน 15,885,664 บาท คดีนีบ้รษัิทฯ ไดเ้ตรยีมฎีกาเพื่อยื่นตอ่ศาลในประเด็นท่ีศาลอทุธรณย์งัไม่ไดพ้ิจารณาในประเด็นไม่
ความสมบรูณข์องสญัญานายหนา้ที่ก าหนดไว ้โจทกใ์นคดีดงักลา่วจึงไม่ไดป้ฏิบตัิตามสญัญาใหค้รบถว้นจึงไม่มีสิทธิไดร้บัค่า
นายหนา้ สว่นเงินสว่นเกินก็เป็นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าที่ดินสว่นเกินซึ่งเป็นเงินตอบแทนจากค่านายหนา้เมื่อสญัญา
นายหนา้ไมม่ีผลบงัคบัผกูพนั เงินตอบแทนสว่นเกินยอ่มไมม่ีผลผกูพนัเช่นกนั อีกทัง้สญัญานายหนา้ไดล้ว่งเลยระยะเวลาในการ
จดัการขายที่ดินแลว้โดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่าสญัญานายหนา้สิน้สดุแลว้ ทัง้ค่านายหนา้และค่าตอบแทน
พิเศษดงักลา่วโจทกใ์นคดีดงักลา่วจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนัน้ราคาที่นายหนา้อา้งว่าไดน้ าที่ดินไปขายไดจ้ านวนสงูกว่าที่ก าหนด 
โดยศาลอุทธรณไ์ดพ้ิพากษาแกค้ าพิพากษาศาลอุทธรณไ์วบ้างสว่นแลว้ บริษัทฯ จึงยงัไม่ตอ้งช าระเงินตามที่ศาลชัน้ตน้ ศาล
อทุธรณ ์ซึง่ขณะนีย้งัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกาโดยคดีนีอ้นัเป็นผลใหค้ดีของบรษัิทสามารถชนะคดีได้ 
 5.10 บริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากัด ยื่นข้อเรียกรอ้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการใหบ้ริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด 
(“บริษัทย่อย”) ช าระเงินค่าออกแบบสถาปัตยใ์นโครงการคอนโดมิเนียมและส่วนต่อเติมในวงเงินจ านวน 12 ลา้นบาทซึ่งคดี
ดงักลา่วบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค าคดัคา้นและขอ้เรียกรอ้งแยง้ต่อส านกังานอนญุาโตตลุาการแลว้ โดยไดใ้หก้าร
ปฏิเสธไมต่อ้งรบัผิดตามขอ้เรยีกรอ้งเนื่องจากผูร้บัจา้งไมไ่ดด้  าเนินการตามสญัญาจา้งและเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรือใบเสนอราคา
ในการท างานโดยไมม่ีการท าสญัญาวา่จา้งแตไ่ดจ้่ายไปในเรื่องการรอ้งขอของบริษัทซึ่งไดด้  าเนินการก่อนที่ผูบ้ริหารปัจจุบนัเขา้
มารบัผิดชอบ อีกทัง้คดีดงักลา่วเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปีแลว้ คดีจึงขาดอายคุวาม นอกจากนัน้บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดเ้รยีกเงินคืนจากที่ไดท้ดรองจ่ายไปจ านวน 10 ลา้นบาทพรอ้มคา่เสยีหายจากการปฏิบตัิผิดสญัญาของ
บริษัทดงักล่าวโดยไดย้ื่นขอ้เรียกรอ้งแยง้ไปพรอ้มค าคดัคา้นต่อส านกังานอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ คาดว่าคดี ดงักล่าวบริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไม่น่าจะตอ้งรบัผิดตามขอ้เรียกรอ้งของบริษัท ที เอ็ม ดีไซน ์จ ากดัแต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายที่บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากัดจะไดร้บัหรือไม่เพียงใดก็แลว้แต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาก าหนดต่อไป ส าหรบัคดี บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดัไดท้ าการยื่นค าคา้นและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ไปแลว้ โดยอยูร่ะหวา่งการแต่งตัง้อนญุาโตตลุาการ หลงัจากนัน้
จึงจะท าการนดัหมายเพื่อพิจารณาคดีตอ่ไป ตอ่มาในปี 2562 บรษัิท ที เอ็ม ดีไซน ์จ ากดั (ผูร้อ้ง) ไดย้ื่นฟอ้งบรษัิทยอ่ย และศาลมี
ค าพิพากษาใหบ้ริษัทย่อยช าระเงินจ านวน 3,745,000.00 บาท ใหแ้ก่ผูร้อ้งพรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน
ดงักลา่วนบัแตว่นัท่ีบรษัิทผิดนดัคือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสรจ็แก่ผูร้อ้ง 
 5.11 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) ถกูฟอ้งรอ้งโดยนิติบคุคลแหง่หนึง่ โดยคดีนีโ้จทกฟ์อ้งว่าจ าเลยได้
จา้งโจทกต์กแตง่ภายในหอ้งอาหารอิตาเลีย่น โจทกไ์ดท้ างานท่ีจา้งเสรจ็สิน้แลว้ จ าเลยช าระคา่จา้งมาเพียงบางสว่น คงเหลอืคา้ง
ช าระจ านวน 636,025 บาท ทวงถามแลว้ไม่ช าระจึงฟ้องคดีต่อศาล ใหช้ าระหนีพ้รอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของตน้
เงิน 614,802 บาท นบัถัดจากวนัฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แนวทางคดีนี ้จ าเลยต่อสูว้่า ได้
ช าระหนีแ้ก่โจทกเ์สร็จสิน้แลว้ ยอดหนีท้ี่โจทกน์ ามาฟ้องเป็นงานที่จ าเลยมิไดย้ินยอมรบัการสง่มอบ เพราะไม่ถกูตอ้งตามแบบ 
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โจทกจ์ึงไมม่ีสทิธิน ายอดหนีด้งักลา่วมาฟอ้งจ าเลยอีก แนวโนม้ ถา้โจทกพ์ิสจูนไ์ดว้่าไดท้ างานและสง่มอบแก่จ าเลยจริง จ าเลยก็
อาจรบัผิดชอบไมเ่กินรอ้ยละหา้สบิของยอดหนีต้ามฟอ้ง และคา่ขึน้ศาลกบัคา่ทนายความตามค าสั่งศาลไมเ่กิน 15,000 บาท 
 5.12 บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) ถกูฟอ้งรอ้งโดยธนาคารแห่งหนึ่ง คดีดงักลา่วเป็นหนีต้าม
สญัญากูย้ืมเงินและจ านอง มีการผิดนดั ตอ่มาไดต้กลงท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้แต่ผิดนดั ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบงัคบั
จ านอง จ านวน 23,000,000 บาท แนวโนม้ของคดีต่อสูเ้รื่องดอกเบีย้ เพื่อขอลดดอกเบีย้ระหว่างผิดนดั หากเจรจาไดก็้อาจท า
สญัญาประนีประนอมยอมความกนัและผอ่นช าระเป็นงวดๆไป ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาใหบ้รษัิท และผู้
ค  า้ประกนัรว่มกนัช าระเงินจ านวน 23,593,650.58 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ตอ่ปี ของตน้เงินจ านวน 21,520,088.95 บาท 
 5.13 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) ถกูฟอ้งรอ้งโดยบคุคลหนึ่งขอ้หาผิดสญัญาซือ้ขายกรรมสิทธ์ิหอ้ง
ชดุ บา้นสริสิาทร (สวนพล)ู ทนุทรพัยท์ี่เรยีกรอ้ง 2,600,000 บาท นัน้  เก่ียวกบัคดีนีโ้จทกอ์า้งวา่ไดท้ าสญัญาซือ้กรรมสทิธ์ิหอ้งชุด
จากจ าเลย ราคา 2,600,000 บาท ช าระเงินครบถว้นแลว้แตจ่ าเลยไมโ่อนกรรมสทิธ์ิในหอ้งชุดใหโ้จทก ์อนัเป็นการผิดสญัญา จึง
ฟอ้งเรยีกรอ้งใหจ้ าเลยโอนหอ้งชดุ บา้นสริสิาทร (สวนพล)ู เลขที่ 33/15 ชัน้ที่ 3 อาคารที่ 1 เนือ้ที่ 53 ตารางเมตร จ านวน 1 หอ้ง 
ใหแ้ก่โจทก ์ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2561 โจทกไ์ดย้ื่นค ารอ้งขอถอนคดี จ าเลยไม่คดัคา้นและศาลอนญุาตใหโ้จทกถ์อนฟ้อง 
และจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ ต่อมาวนัที่ 24 กันยายน 2562 ปรากฏว่า ทรพัยส์ินที่ไปพิพาทในคดีดงักลา่วมีการโอนใหแ้ก่
โจทกใ์นคดีนีแ้ละในวนัเดียวกนั โจทกไ์ดม้ีการโอนตอ่ไปยงับคุคลอื่นอีกทอดหนึง่ 
 5.14 บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ถกูฟ้องรอ้งโดยบคุคลธรรมดารายหนึ่ง  เรื่อง ผิดสญัญา
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ทนุทรพัยท์ี่เรียกรอ้งจ านวน 17,072,381 บาท ศาลนดัไกลเ่กลี่ยใหก้ารแกข้อ้หาแห่งคดีและสืบพยานโจทกใ์น
วนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
  ที่มาของหนีด้งักลา่วเกิดจากการที่บุคคลรายดงักลา่ว อา้งว่า ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่งขณะนัน้ 
บคุคลดงักลา่ว เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว โดยไดกู้ย้ืมเงินจากบคุคลดงักลา่วหลายครัง้เพื่อน าไปใชจ้่ายใน
กิจการของบรษัิทย่อยดงักลา่ว แต่ละครัง้ที่กูย้ืมไดอ้อกตั๋วสญัญาใชเ้งินประเภทใชเ้งินเมื่อทวงถาม มอบใหไ้วเ้พื่อเป็นการช าระ
หนี ้ซึง่จ านวนหนีเ้มื่อคิดจนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 15,555,700.85 บาท และในวนัดงักลา่วไดอ้อกตั๋วสญัญา
ใชเ้งินไวใ้หแ้ก่นางสาวน า้พราว สวุรรณมงคล เป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินเลขที่ 2558/001 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2558 สญัญาจะ
จ่ายเงินแก่นางสาวน า้พราว สวุรรณมงคล จ านวน 15,555,700.85 บาท เมื่อทวงถาม และหากผิดนดัยินยอมใหค้ิดดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี จากตน้เงินดงักลา่ว ตอ่มาไดม้ีการทวงถามใหช้ าระหนีต้ามตั๋วสญัญาใชเ้งิน แต่มีการผิดนดั โจทกจ์ึงฟ้อง
คดีนี ้ตอ่มาในปี 2562 ศาลพิพากษาใหช้ าระเงินแก่โจทกจ์ านวน 15,555,700.85 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี ของ
ตน้เงินดงักล่าว นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ (เดิมบริษัทย่อยอุทธรณ ์แต่เมื่อวันที่ 20 
สงิหาคม 2562 บรษัิทยอ่ยถอนอทุธรณ)์ 
  5.15 นิติบุคคลแห่งหนึ่งได้มีหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด (“บริษัทย่อย”) เมื่อวันที่ 12 
มิถนุายน 2560 โดย อา้งว่าใหท้ าสญัญาปรบัปรุงตกแต่งบริษัทย่อย และไดด้  าเนินการไปบางสว่นแลว้คิดเป็นมลูค่าเงินทัง้สิน 
48,785,061.60 บาท และทางบรษัิทยอ่ยไดช้ าระเงินไปแลว้บางสว่น คงเหลอืจ านวน 12,311,250.25 บาท และขอใหช้ าระสว่นท่ี
เหลอืภายใน 20 มิถนุายน 2560 แต่ผูบ้ริหารชุดเดิมแสดงความเห็นว่า ภาระหนีส้ินที่เหลือมิไดเ้ป็นหนีจ้ริง จึงไม่ไดท้  าการช าระ
ดงักลา่ว ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยผูบ้รหิารชดุใหม่  
 5.16 ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิท่ีใชใ้นกิจการของโรงแรมดาราเทวีไดร้ือ้ถอนทรพัยส์ินที่ใหเ้ช่าเหลา่นัน้ที่สามารถท าไดอ้อกไป
ในปี 2560 ปัจจบุนับรษัิทไดป้ระเมินความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของบรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั แลว้ บรษัิทฯไมม่ีความเสยีหาย
ที่เป็นสาระส าคญั 
 5.17 คดีแรงงาน โดยในระหวา่งปี 2562 ถึง 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีขอ้พิพาทแรงงานกบัลกูจา้งจ านวน 57 คดี 
เรียกรอ้งค่าจา้งและเงินชดเชยประมาณ 45.96 ลา้นบาท  ซึ่งพนกังานตรวจแรงงานไดม้ีค  าสั่งใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย
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ค่าเสียหายแก่ลกูจา้งแลว้ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไดย้ื่นฟ้องขอเพิกถอนค าสั่งดงักลา่ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาล นอกจากนี ้ยงัมีคดีแรงงานอีก 5 คดีที่ลกูจา้งฟ้องบริษัทย่อย โดยคดีสิน้สดุดว้ยการตกลงท าสญัญาประนีประนอมยอม
ความกนัจ านวน 4 คดี ทนุทรพัยป์ระมาณ 1.62 ลา้นบาท และศาลยกฟอ้งโจทก ์จ านวน 1 คดี  
 5.18 คดีฟ้ืนฟกิูจการ/ลม้ละลาย 
  บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ )  
เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพลูวรรณ (เจา้หนีหุ้น้กู)้ ไดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของ บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์
เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ ) ตอ่ศาลลม้ละลายกลาง  และบรษัิทฯ เห็นวา่ มีช่องทางในการฟ้ืนฟกิูจการ จึง
ไดส้นบัสนนุใหฟ้ื้นฟกิูจการตามกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมาย 
  ต่อมาเมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูดงักลา่ว ศาลลม้ละลาย
กลางมีค าสั่งรบัอทุธรณข์องบรษัิทแลว้ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอค าวินิจฉยัของศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลายตอ่ไป 
  และเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บรษัิทฯ ไดเ้ยื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอศาลอทุธรณม์ีค  าสั่ง 
เมื่อวนัที่ 13  สิงหาคม 2562 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 กบัพวกรวม 3 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษัทต่อศาลลม้ละลาย
กลาง ความลม้ละลาย ทนุทรพัยร์วม 484,552,921.39 บาท ในระหว่างพิจารณาคดี เจา้หนีต้ามค าพิพากษารายหนึ่งไดข้อเขา้
เป็นโจทกร์ว่มในคดีดงักลา่ว 
  โจทกร์ว่มดงักลา่วไดย้ื่นค าขอไต่สวนฉกุเฉินฝ่ายเดียวขอใหศ้าลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยช์ั่วคราว
บรษัิท  
  เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดไ้ต่สวนค ารอ้ง ซึ่งในวนัเดียวกบับริษัทฯ ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาล
ลม้ละลายกลาง ใหง้ดไตส่วนฉกุเฉิน เนื่องจาก เมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บรษัิทไดว้างทรพัยช์ าระหนีด้งักลา่วไวก้บัศาลแพ่งแลว้ 
โดยศาลแพง่สั่งรบัวางทรพัยไ์วโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและใหอ้อกหมายแจง้เจา้หนีม้ารบัเงินแลว้ ดงันัน้โจทกร์ว่มจึงสิน้สทิธิบงัคบั
คดีเพราะหนีร้ะงบัไปแลว้ตามค าสั่งศาลแพง่ แตศ่าลลม้ละลายกลางไดย้กค ารอ้งของบริษัทฯ โดยอา้งว่าบริษัทฯ ไม่ไดว้างทรพัย์
ช าระหนี ้ณ ส านกังานวางทรพัย ์และไตส่วนค ารอ้งของโจทกร์ว่มและมีค าสั่งพิทกัทรพัยช์ั่วคราว 
  เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 โจทกร์ว่มไดย้ื่นค าขอเพิกถอนค าสั่งและกระบวนพิจารณาของศาลแพง่ในคดีเดิม ซึง่
เป็นการขอเพิกถอนค าสั่งของศาลเมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 (กรณีวางทรพัยช์ าระหนี)้ ศาลแพง่มีค  าสั่งวา่ การขอวางเงินช าระหนี ้
ตามค าพิพากษาเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและมิไดเ้ป็นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็นเหตุให้ตอ้งเพิกถอนค าสั่งและกระบวน
พิจารณาดงักลา่ว ยกค ารอ้งของโจทกร์ว่มดงักลา่ว 
  ในวนัเดียวกนั บริษัทฯ ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลละลายกลางขอใหม้ีค  าสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ลม้ละลายฯ 
เพื่อยกเลกิค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยช์ั่วคราว ซึง่ศาลลม้ละลายกลางก าหนดนดัไตส่วนในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี ้มีเจา้หนี ้
4 ราย ไดย้ื่นค ารอ้งขอเขา้เป็นโจทกร์ว่ม ศาลก าหนดนดัไตส่วนค ารอ้งวนัท่ี 26 เมษายน 2564  
  เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 ผูถื้อหุน้กูร้ายหนึง่ ซึง่เป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษา จ านวนเงิน 2,299,720.53 บาท ได้
ยื่นฟอ้งบรษัิทตอ่ศาลลม้ละลายกลาง 
  ตอ่มา วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ลม้ละลายฯ แต่ก็ได้
มีค  าสั่งใหเ้พิกถอนค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด เนื่องจากก่อนพิจารณาคดีนี ้ศาลอุทธรณช์ านญัพิเศษไดอ้่านค าพิพากษาในคดี
ฟ้ืนฟกิูจการวา่ ใหร้บัค ารอ้งคดีฟ้ืนฟูกิจการที่เจา้หนีร้ายหนึ่งไดย้ื่นขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณาตามกฎหมายต่อไป ท าใหบ้ริษัทฯ
ไดร้บัความคุม้ครองจากสภาวะพกัการช าระหนี ้ 
  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ ที่รอ้งโดย
เจา้หนี ้และต่อมาวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564 ผูถื้อหุน้กู ้เจา้หนีต้ามค าพิพากษารายดงักล่าว ไดย้ื่นค ารอ้งขอถอนฟ้องดว้ยเหตุ
ไดร้บัช าระหนีจ้นเป็นท่ีพอใจ แตม่ีบคุคลภายนอกรายหนึง่อา้งวา่ เป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษาไดย้ื่นค ารอ้งขอเป็นโจทกร์ว่มในคดี
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นีอ้ีก ซึง่ศาลนดัพรอ้มในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิเคราะหแ์ลว้อนญุาตใหโ้จทกถ์อนฟ้องและจ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ และยกค ารอ้งขอเขา้เป็นโจทกร์ว่มของบคุคลภายนอกรายดงักลา่ว 

 บรษัิทยอ่ย 
 (1) บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDVH) 

 เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟู
กิจการของบรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟฟ. 12/2563 ต่อมาวนัที่ 10 มิถนุาย 2563 ศาลไดม้ีค  าสั่งยก
ค ารอ้งขอ 
  เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด ไดย้ื่นอุทธรณใ์นคดีดงักล่าว และศาล
อทุธรณช์ านาญพิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 24 สงิหาคม 2563 ยืนตามค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง คดีถึงที่สดุตามกฎหมาย
แลว้ 

 (2) บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  (APK)  
 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 บคุคลภายนอกซึ่งเป็นเจา้หนีข้องบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท เอ .พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟฟ. 
3/2563 และในวนัเดียวกนัศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการ 
 ต่อมาเมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดงักล่าว ไดย้ื่นอทุธรณใ์นคดีดงักลา่ว และศาล
อทุธรณช์ านาญพิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ยืนตามค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง  
 5.19 คดีแพง่ 

 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) 
 (1) คดีเก่ียวกบัตั๋วเงิน 
  ในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 บริษัทถูกเจ้าหนีภ้ายนอกฟ้องเป็นจ าเลยหรือจ าเลยร่วมในความผิด
เก่ียวกบัตั๋วเงินรวม 67 คดี รวมทนุทรพัย ์ประมาณ 4,334 ลา้นบาท ซึ่งศาลสั่งจ าหน่ายคดีชั่วคราว หรืองดการบงัคบัคดี เพื่อรอ
ฟังค าสั่งศาลในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของ
บรษัิท และในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บรษัิทฯ ไดย้ื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรบัอทุธรณแ์ลว้ ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งรอศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษมีค าสั่งตามกฏหมายตอ่ไป 

 (2) คดีเก่ียวกบัหุน้กู ้
  ในระหวา่งปี 2561 และ 2562 บรษัิทฯ ถกูเจา้หนีภ้ายนอกฟอ้งเป็นจ าเลยในความผิดฐานผิดสญัญาหุน้
กู ้รวม 23 คดีใหบ้รษัิทใชเ้งินตามฟอ้ง รวมทนุทรพัย ์ประมาณ 2,273 ลา้นบาท ซึง่คดีอยูใ่นขัน้ตอนบงัคบัคดี แต่ศาลสั่งจ าหน่าย
คดีชั่วคราว หรอืงดการบงัคบัคดีไว ้เพื่อรอฟังค าสั่งศาลในคดีฟ้ืนฟกิูจการ ซึง่ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางได้
มีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ และในวนัที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทไดย้ื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ศาลลม้ละลาย
กลางมีค าสั่งรบัอทุธรณแ์ลว้ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษมีค าสั่งตามกฏหมายตอ่ไป 

บรษัิทยอ่ย 
(1) บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุ ีจ ากดั (TEPL) 

 เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ไดย้ื่น
ฟ้องต่อศาลแพ่งใหบ้ริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุี จ ากดั (TEPL) จ าเลยที่ 1 และผูค้  า้ประกนัประกอบดว้ย บริษัท ทรูเอ็น
เนอรจี์ จ ากดั (TEP) จ าเลยที่ 2 นายจ ารสั เตชะนิธิ จ าเลยที่ 3 บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ ซพัพลาย จ ากัด (TEPS) จ าเลยที่ 4 และ
บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (IFEC-T) จ าเลยรว่ม ใหช้ าระเงินตามสญัญากูเ้งินและสญัญาเบิกเงินทนุหมนุเวียน 
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จ านวนเงินรวม 128,260,008.80 บาท พรอ้มดอกเบีย้ถึงวนัฟอ้งจ านวนเงิน 13,092,175.68 บาท รวมเป็นเงิน 141,352,184.48 
บาท ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งไดพ้ิพากษาให้ TEPL TEP และนายจ ารสั เตชะนิธิ ร่วมกันช าระเงิน 
141,352,184.48 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี ของตน้เงิน 78,618,828.05 บาท และของตน้เงิน 28,553,256.65 บาท 
และของตน้เงิน 5,199,330.41 บาท และของตน้เงิน 15,888,593.69 บาท นบัถดัจากวนัฟอ้งเป็นตน้ไป และให ้TEPS รว่มรบัผิด
ไมเ่กิน 53,000,000 บาท หากจ าเลยทัง้ 4 (TEPL, TEP, นายจ ารสั เตชะนิธิ และ TEPS)ไมช่ าระ ใหย้ดึทรพัยจ์ านองคือที่ดินโฉนด
เลขที่ 5159 และ 5186 ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งบนที่ดิน และเครื่องจักรออกขาย
ทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี ้หากไมพ่อ ใหย้ดึทรพัยอ์ื่นของ TEPS จ าเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระจนครบ คดี
ถึงที่สดุแลว้ตามกฎหมาย 
  (2) บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T) 
  เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ จ ากดั (TEP) และ นายจ ารสั เตชะนิธิ รว่มกนัเป็น
โจทก ์ฟอ้ง IFEC-T เป็นจ าเลยที่ 1 และอดีตกรรมการอีก 2 ท่านเป็นจ าเลยที่ 2 และ 3 ในขอ้หาผิดสญัญาสิทธิไลเ่บีย้ค า้ประกนั 
ทนุทรพัย ์165,139,057.80 บาท ตอ่ศาลแพง่ ศาลนดัสบืพยานจ าเลยในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ในวนัดงักลา่วโจทกไ์ดย้ื่นค ารอ้ง
ขอถอนฟอ้ง ศาลอนญุาตใหถ้อนฟอ้ง คืนคา่ขึน้ศาลใหโ้จทกเ์ป็นกรณีพิเศษ และใหย้กเลกินดัสบืพยานท่ีเหลอื 

  (3) บรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั (CC) 
  ก.   เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2562 กิจการรว่มคา้ซีซี แอนด ์เอส เอ็ม ไอ เป็นโจทกฟ์้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จ ากัด เป็นจ าเลย ข้อหาผิดสญัญาจ้างท าของ ทุนทรพัย ์10,865,124.93 บาท ต่อมาโจทก์และจ าเลยได้ตกลงท าสญัญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจ าเลยตกลงช าระเงินตามฟอ้ง แบง่เป็น 18 งวด เริม่งวดแรก วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2562 หากผิดนดั
ใหค้ิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ของเงินตน้คา้งช าระ 
  ต่อมาเมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทกร์อ้งขอใหบ้งัคบัคดีตามค าพิพากษา ซึ่งศาลไดม้ีค  าสั่งให้
จ าเลยปฏิบตัิตามสญัญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหนีบ้างสว่นแก่โจทก ์ศาลจึงใหพ้นกังานบงัคบัคดีจดัการยึด
ทรพัยส์นิของลกูหนีต้ามค าพิพากษา 
  ข เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 บรษัิท กรนี ฟิวเจอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นโจทกฟ์้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จ ากดั เป็นจ าเลย ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของจ านวนทัง้สิน้ 6,989,586.00 บาท แตต่อ่มาทัง้โจทกแ์ละจ าเลยสามารถตกลงกนัได ้
จึงท าสญัญาประนีประนอมยอมความไวต้อ่ศาล ตกลงใหบ้รษัิทตอ้งผอ่นช าระจ านวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท โดยไม่
มีดอกเบีย้จนกวา่จะแลว้เสรจ็ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2563 โจทกก็์รอ้งขอใหบ้งัคบัคดีตามค าพิพากษา ซึ่งศาลได้มีค  าสั่งให้
จ าเลยปฏิบตัิตามสญัญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหนีบ้างสว่นแก่โจทก ์ศาลจึงใหพ้นกังานบงัคบัคดีจดัการยึด
อายดัทรพัยส์นิของลกูหนีต้ามค าพิพากษา 

  (4) บรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั (RA)  
  เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 บริษัท ส.สขุหรรษา 206 จ ากดั เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง บริษัท รุง้เอกรยา เอ็นจิ
เนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั เป็นจ าเลย ต่อศาลแพ่ง ฐานผิดสญัญาจา้งท าของเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 7,830,750.00 บาท 
งานที่จา้งเป็นการใหจ้ดัท าโครงการรวมทัง้การด าเนินการขอใบอนญุาตเพื่อสรา้งโรงไฟฟ้าที่ใชเ้ ชือ้เพลิงจากขยะ เป็นโครงการ
ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5 งานเสรจ็สิน้แลว้แตจ่ าเลยยงัคา้งช าระคา่งานอยู ่8 งวด ตอ่มาพบว่า อดีตกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผูร้บั
มอบอ านาจจากกรรมการของบริษัทฯ ในขณะนัน้ ไดไ้ปท าสญัญาประนีประนอมยอมความกับโจทก ์ตามสญัญาลงวนัที่ 4 
มีนาคม 2562 (คดีแดงเลขที่ พ.1015/2562)  
  เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 มีการยื่นค าขอน ายึดทรพัยส์ินของจ าเลย โดยนดัเจา้พนกังานบงัคบัคดียึด
ทรพัยใ์นวนัท่ี 12 ตลุาคม 2563 แตไ่มป่รากฎการน ายดึทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด  
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 5.20 คดีเพิกถอนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
  คณะกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งในปัจจุบนั จ านวน 3 คน และกรรมการที่แต่งตัง้ใหม่ทดแทนกรรมการที่
ลาออกจ านวน 1 คน รวมเป็นกรรมการ 4 คน ไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 
2561 ซึง่ไดร้บัการจดทะเบียนจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการบรษัิท
อีกจ านวน 4 คน เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 (คราวที่เลื่อน
มา) ซึง่ผลจากการเปลีย่นแปลงกรรมการบรษัิทดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อย
ผ่านการประชุมผูถื้อหุน้ในบริษัทย่อย ผลจากการด าเนินการดงักล่าวในระหว่างปี 2562 ถึง ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยถูก
อดีตกรรมการและในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท ยื่นฟอ้งเพิกถอนมติที่ประชมุตา่งๆ ของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย จ านวนรวม 50 คดี 
ซึง่ปัจจบุนัคดีตา่งๆ สว่นใหญ่ไดจ้ าหนา่ยคดีเป็นการชั่วคราว เพื่อรอฟังผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชมุวสิามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ซึง่เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2564 ศาลแพง่ไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งของอดีตกรรมการท่ี
เป็นผูร้อ้งขอเพิกถอนมติที่ประชมุดงักลา่วขา้งตน้ คดีอยูร่ะหวา่งระยะเวลาอทุธรณต์ามกฎหมาย 
 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีคดคีวามปรากฏตามงบการเงนิประจ าปี 2563 โดยคดทีีม่ีนัยส าคัญมีรายละเอยีด
ดังนี ้

1. บริษัทไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กบัพวกในกรณีการซือ้ที่ดินพรอ้มอาคารส านกังาน 7 ชัน้ เป็นทนุทรพัยจ์ านวน 
56.52 ลา้นบาท ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการสบืพยานโจทกซ์ึง่ศาลอาญาจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีดงักลา่ว โดยไมม่ีผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของบรษัิทเพราะเป็นการเรยีกรอ้งใหก้รรมการของบรษัิทชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่บรษัิทมิใช่บริษัทถกูเรียกรอ้งแต่
อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนีย้งัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี  ส าหรบัคดีนีค้ดีอยู่
ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัที่ 12-14, 19-21 ธันวาคม 2560 และ ณ 
วนัท่ีออกงบการเงินนี ้ศาลอาญาไดม้ีค  าพิพากษายกฟอ้ง และคดีถึงที่สดุตามกฎหมาย 

2. บริษัทไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กบัพวกในกรณีการขายท่ีดินบา้นโพธ์ิใหแ้ก่บริษัท ไลท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั กับ
พวก เป็นทนุทรพัยจ์ านวน 16.22 ลา้นบาท ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทกซ์ึ่งศาลจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีดงักลา่ว 
โดยไมม่ีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบรษัิทเพราะเป็นการเรยีกรอ้งใหก้รรมการของบรษัิทชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่บรษัิทมิใช่
บริษัทถกูเรียกรอ้งแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนีย้งัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี 
ส  าหรบัคดีนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการนดัสบืพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสบืพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัท่ี 23-25 ,29-31 สิงหาคม 
2560 ขณะนี ้ศาลจ าหนา่ยคดีเป็นการชั่วคราว เพื่อรอผลในคดีอาญา 

3. บริษัทและบริษัทย่อยไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กบัพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉอ้ฉลละเมิดและขอใหเ้พิก
ถอนจ านอง รวมทัง้เรียกคืนเงินที่จ่ายคืนจ านวน 355 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ซึ่งคดีจะเก่ียวกบัการเรียกเงินคืนและปลดภาระ
จ านองที่ดินของบรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) และบรษัิท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(APK) พรอ้มเรยีกทรพัยค์ืนเป็น
เงินจ านวน 355 ลา้นบาท คืนจากบริษัท บริหารสินทรพัย ์โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) และอดีตกรรมการ กบัพวกในคดีดงักลา่ว
ดว้ย คดีดงักลา่วไดโ้อนไปยงัศาลลม้ละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี 

 

หลงัจาก DDV และ APK ไดเ้ขา้เป็นโจทกร์ว่ม GB1 จึงไดแ้กค้  าใหก้ารและฟ้องแยง้เอากบั APK ในฐานะผูค้  า้ประกนัหนี ้

ของ DDV ใหร้ว่มรบัผิดช าระหนีใ้หแ้ก่ GB1 ตามมลูหนีเ้ดิมตามค ารอ้งขอแกไ้ขเพิ่มเติมฯและขอฟอ้งแยง้ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

เมื่อวนัที่ 6 มิถนุายน 2562 ศาลไดพ้ิพากษายกฟ้องขอ้กลา่วของโจทก ์สว่นฟ้องแยง้ของ GB1 ให ้APK ในฐานะผูค้  า้

ประกนัในมลูหนีเ้ดิม ช าระเงินแก่ GB1 จ านวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้
จ านวน 1,259,744,946.54 บาท นบัถดัจากวนัฟอ้งแยง้ (วนัที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสร็จ และใหอ้ดีต
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กรรมการของ IFEC โจทกผ์ูฟ้้องรบัผิดในหนีข้อง DDV เป็นเงินจ านวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสญัญาค า้ประกนัฉบบัลง
วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไมช่ าระหนี ้หรอืช าระไมค่รบใหแ้ก่ GB1 ใหย้ดึที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งที่จดจ านองไว ้กบัให้
ยดึสิง่ปลกูสรา้งที่จ านองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากไดเ้งินไม่พอช าระหนีใ้หย้ึดทรพัยส์ินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาด

น าเงินมาช าระหนีแ้ก่ GB1 จนครบ 
 

ผูบ้รหิารมีความเช่ือมั่นวา่ ภาระที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทจะไม่เกินกว่ามลูค่าเงินลงทนุของบริษัทใน APK ค าพิพากษา
ดงักลา่วผกูพนัเฉพาะตวั APK เทา่นัน้ ไมไ่ดม้ีผลผกูพนัมาถึงบรษัิทและบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ดว้ย ดงันัน้ เจา้หนีต้ามค าพิพากษา
ดงักลา่วจะสามารถบงัคบัคดีไดเ้ฉพาะกบัสนิทรพัยท์ี่เป็นของ APK เทา่นัน้และหากยงัไดไ้มค่รบตามจ านวนดงักลา่วก็ไมส่ามารถ
บงัคบัคดีกบับรษัิทและบรษัิทยอ่ยแหง่อื่นๆ เพิ่มเติมไดอ้ีก  

4. บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟอ้ง นิติบคุคลแหง่หนึง่ เป็นจ าเลย โดยโจทกฟ์้องว่าจ าเลย
แจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคตดัไฟฟา้และขอยกเลกิมิเตอรไ์ฟฟา้ที่เป็นช่ือของจ าเลย แตท่ี่จรงิโจทกเ์ป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าใน
โรงแรมและเป็นผูช้  าระคา่ประกนัการใชไ้ฟฟา้ทัง้หมดมาตัง้แตเ่ดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสญัญาใชไ้ฟฟา้กบัการไฟฟ้าฯ
เทา่นัน้ การท่ีจ าเลยขอยกเลกิมิเตอรไ์ฟฟา้อยา่งกะทนัหนั ท าใหโ้รงแรมไมส่ามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการละเมิดต่อโจทก์
ท าใหโ้จทกไ์ดร้บัความเสยีหาย ขอใหจ้ าเลยระงบัการขอยกเลกิมิเตอรแ์ละเปลี่ยนช่ือมิเตอรเ์ป็นช่ือโจทก ์คดีนีเ้ป็นการฟ้องใหท้ า
นิติกรรม เป็นคดีไมม่ีทนุทรพัย ์ศาลใหโ้จทกว์างเงินประกนัความเสียหายจ านวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า เมื่อวนัที่ 11 
ตลุาคม 2560  โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล คดีจึงเป็นอนัระงบั 

5. บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟอ้ง นิติบคุคลแหง่หนึง่ เป็นจ าเลย โดยโจทกฟ์้องว่าจ าเลย
แจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคตดัไฟฟา้และขอยกเลกิมิเตอรไ์ฟฟา้ที่เป็นช่ือของจ าเลย แตท่ี่จรงิโจทกเ์ป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าใน
โรงแรมและเป็นผูช้  าระคา่ประกนัการใชไ้ฟฟา้ทัง้หมดมาตัง้แตเ่ดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสญัญาใชไ้ฟฟา้กบัการไฟฟ้าฯ
เทา่นัน้ การท่ีจ าเลยขอยกเลกิมิเตอรไ์ฟฟา้อยา่งกะทนัหนั ท าใหโ้รงแรมไมส่ามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการละเมิดต่อโจทก์
ท าใหโ้จทกไ์ดร้บัความเสยีหาย ขอใหจ้ าเลยระงบัการขอยกเลกิมิเตอรแ์ละเปลี่ยนช่ือมิเตอรเ์ป็นช่ือโจทก ์คดีนีเ้ป็นการฟ้องใหท้ า
นิติกรรม เป็นคดีไมม่ีทนุทรพัย ์ศาลใหโ้จทกว์างเงินประกนัจ านวน 50,000 บาท  แตต่อ่มาปรากฏวา่ เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2561 
โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็นอนัระงบั 

6. บรษัิทถกูฟอ้งรอ้งโดยกลุม่กองทนุเปิดโซลา่รสิตราสารหนีพ้รวีิเลจฯ และกองทนุเปิดซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล เอ็นแฮนซร์ีเทิรน์ฯ 
ในขอ้หาผิดนดัช าระหนีต้ามตั๋วแลกเงิน ซึ่งบริษัทไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดีโดยมีทัง้ประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเก่ียวกับการ
สลกัหลกัตั๋วแลกเงินอนัเป็นประเด็นเก่ียวกบัผูท้รงตั๋วแลกเงินซึง่เป็นประเด็นขอ้กฎหมายอนัเป็นขอ้ตอ่สูท้ี่ท  าใหบ้ริษัทสามารถชนะคดี
ไดแ้ตใ่นการด าเนินคดีดงักลา่วจ าเป็นจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ซึง่ในประเด็นขอ้กฎหมายดงักลา่วสามารถอทุธรณห์รือฎีกาได ้เงินตามตั๋ว
แลกเงินที่โจทกเ์รยีกรอ้งจึงตอ้งรอจนกวา่ศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรอืคดีถึงที่สดุขณะนีบ้รษัิทจึงยงัไมต่อ้งช าระเงินดงักลา่วใน
ขณะนี ้ส  าหรบัคดีในกลุม่นีค้ดีอยู่ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก ์และจ าเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วง
ระหวา่งเดือนกนัยายน 2560 ถึง เดือนกมุภาพนัธ ์2561  

ณ วนัท่ีออกงบการเงินนี ้ศาลแพง่มีค  าพิพากษา และคดีถึงที่สดุตามกฎหมายแลว้ 
7. บริษัทถกูฟ้องรอ้งโดยนิติบคุคลและบคุคลภายนอกรวมกนั 2 ราย ในขอ้หาละเมิดเรียกค่าเสียหายในกรณีการแถลง

ขา่วของกรรมการบรษัิทซึง่เป็นการแถลงขา่วเก่ียวกบัการตรวจสอบและฟอ้งรอ้งกรรมการที่กระท าการฉอ้ฉล กินหวัคิวและช าระ
หนีป้ลอมหรือช าระหนีท้ี่ไม่มีอยู่จริงอนัเป็นการแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้องกนัสว่นไดเ้สีย
ของตนโดยสจุรติซึง่บรษัิทไดใ้หก้ารตอ่สูค้ดีไมต่อ้งรบัผิดตามฟอ้งของโจทกซ์ึง่คดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล จึงไม่มีเหตุ
ที่บรษัิทจะตอ้งช าระเงินตามฟอ้งในขณะนีแ้ตน่า่จะตอ้งรอจนกวา่ศาลจะพิพากษาถึงที่สดุในศาลฎีกาซึง่นา่จะใชเ้วลาไมน่อ้ยกวา่ 
3 ปีนบัตัง้แต่บดันีแ้ละไม่แน่ว่าบริษัทจะตอ้งรบัผิดหรือไม่จึงไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในคดีในกลุ่มนี ้ ส าหรบัคดีในกลุ่มนีค้ดีอยู่
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ระหวา่งการนดัสบืพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธนัวาคม 2560  ศาลอทุธรณม์ีค  าพิพากษาแลว้ บรษัิทไมต่อ้งช าระเงินใหก้บันิติบคุคลและบคุคลภายนอกทัง้สองราย คดีถึง
ที่สดุตามกฎหมายแลว้ 

8. บริษัทและบริษัทย่อยถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัคดีแรงงานที่ลกูจา้งไดย้ื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม
จ านวน 7 ส  านวน จ านวน 25 คน ตอ่ศาลแรงงานกลาง เป็นคดีแรงงานซึง่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดีและมีเหตุ
เลิกจา้งพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจ านวน 25 คนรวมเป็นเงินที่ลกูจา้งเรียกรอ้งจ านวน 8,143,393.85 บาท พรอ้ม
ดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้ง และเรยีกรอ้งจ านวน 10,038,542.65 บาทพรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 15 ตอ่ปี นบั
แตว่นัฟอ้ง  ซึง่คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีและบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมไ่ดต้กลงหรอืประนีประนอมยอมความกบัพนกังานที่
ฟ้องคดีดงักลา่วและในคดีของศาลแรงงานก็จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดีสามารถอทุธรณไ์ปยงั
ศาลฎีกาไดจ้ึงไมเ่ป็นเหตทุี่บรษัิทตอ้งจ่ายเงินคา่ชดเชยหรอืสนิจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้หรอืคา่เสยีหายจากการเลิกจา้งไม่
เป็นธรรมซึง่ศาลจะไมใ่หน้ายจา้งจ่ายเต็มตามฟอ้ง คดีสว่นใหญ่ยงัอยูร่ะหวา่งการนดัพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นขอ้พิพาทก่อน
การสบืพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในช่วงระหวา่งเดือนสงิหาคม ถึง กนัยายน 2560 และบางคดีศาลไดก้ าหนดวนันดัสืบพยานโจทก์
และจ าเลยไปแลว้ โดยศาลจะนดัท าการสบืพยานโจทกแ์ละจ าเลย อยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์2560 

นอกจากนัน้  ในบรรดาลกูจา้งที่ฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีขอ้ต่อสูไ้ม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรือ
สนิจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้และค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแลว้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัไดด้  าเนินการฟ้อง
เรยีกคา่เสยีหายจากการกระท าของลกูจา้งจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 12 คนซึง่อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ ซึง่คดีเก่ียวกบักลุม่พนกังาน
เป็นกรณีที่เกิดขึน้ก่อนท่ีคณะกรรมการบรษัิทชดุปัจจบุนัเขา้มาเป็นกรรมการบรษัิท และ ณ วนัที่ 8 มีนาคม 2562 ไม่ปรากฏมีขอ้
พิพาทในคดีแรงงานดงักลา่วขา้งตน้แตอ่ยา่งใด 

9. บริษัทถกูฟ้องรอ้งโดยบุคคลหนึ่งในขอ้หาผิดสญัญานายหนา้ ทนุทรพัยพ์ิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่งบริษัทไดย้ื่น
อุทธรณแ์ละค ารอ้งขอทุเลาการบงัคบัคดีและศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษาแกค้ าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยใหช้ าระเงินจ านวน 
15,885,664 บาท คดีนีบ้รษัิทไดเ้ตรยีมฎีกาเพื่อยื่นตอ่ศาลในประเด็นท่ีศาลอทุธรณย์งัไมไ่ดพ้ิจารณาในประเด็นไม่ความสมบรูณ์
ของสญัญานายหนา้ที่ก าหนดไว ้โจทกใ์นคดีดงักลา่วจึงไมไ่ดป้ฏิบตัิตามสญัญาใหค้รบถว้นจึงไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่นายหนา้ สว่นเงิน
สว่นเกินก็เป็นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าที่ดินสว่นเกินซึ่งเป็นเงินตอบแทนจากค่านายหนา้เมื่อสญัญานายหนา้ไม่มีผล
บงัคบัผกูพนั เงินตอบแทนสว่นเกินยอ่มไมม่ีผลผกูพนัเช่นกนั อีกทัง้สญัญานายหนา้ไดล้ว่งเลยระยะเวลาในการจดัการขายที่ดิน
แลว้โดยไมม่ีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือวา่สญัญานายหนา้สิน้สดุแลว้ ทัง้คา่นายหนา้และค่าตอบแทนพิเศษดงักลา่วโจทก์
ในคดีดงักลา่วจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนัน้ราคาที่นายหนา้อา้งว่าไดน้ าที่ดินไปขายไดจ้ านวนสงูกว่าที่ก าหนด โดยศาลอุทธรณไ์ด้
พิพากษาแกค้ าพิพากษาไวบ้างส่วน บริษัทจึงยงัไม่ตอ้งช าระเงินตามค าพิพากษาของที่ศาลชัน้ตน้และศาลอทุธรณ ์ต่อมาเมื่อ
วนัที่ 3 เมษายน 2562 ศาลแพ่งไดอ้่านค าพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งพิพากษาแกเ้ป็นว่าใหบ้งัคบัคดีไปตามค าพิพากษาศาลชัน้ตน้ 
โดยใหบ้รษัิทช าระเงินจ านวน 19,517,476.50 บาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ของตน้เงินดงักลา่วนบัแตว่นัถดัจาก
วนัฟอ้งเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสรจ็   

10. บริษัท ที เอ็ม ดีไซน ์จ ากัด ยื่นขอ้เรียกรอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการใหบ้ริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด (“บริษัท
ย่อย”) ช าระเงินค่าออกแบบสถาปัตยใ์นโครงการคอนโดมิเนียมและสว่นต่อเติมในวงเงินจ านวน 12 ลา้นบาทซึ่งคดีดงักล่าว
บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค าคดัคา้นและขอ้เรียกรอ้งแยง้ต่อส านกังานอนญุาโตตลุาการแลว้ โดยไดใ้หก้ารปฏิเสธไม่
ตอ้งรบัผิดตามขอ้เรียกรอ้งเนื่องจากผูร้บัจ้างไม่ไดด้  าเนินการตามสญัญาจา้งและเป็นฝ่ายผิดสญัญาหรือใบเสนอราคาในการ
ท างานโดยไม่มีการท าสญัญาว่าจา้งแต่ไดจ้่ายไปในเรื่องการรอ้งขอของบริษัทซึ่งไดด้  าเนินการก่อนที่ผูบ้ริหารปัจจุบนัเขา้มา
รบัผิดชอบ อีกทัง้คดีดงักล่าวเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปีแลว้ คดีจึงขาดอายุความ นอกจากนัน้บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดเ้รยีกเงินคืนจากที่ไดท้ดรองจ่ายไปจ านวน 10 ลา้นบาทพรอ้มคา่เสยีหายจากการปฏิบตัิผิดสญัญาของ
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บริษัทดงักล่าวโดยไดย้ื่นขอ้เรียกรอ้งแยง้ไปพรอ้มค าคดัคา้นต่อส านกังานอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ คาดว่าคดีดงักล่ าวบริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไม่น่าจะตอ้งรบัผิดตามขอ้เรียกรอ้งของบริษัท ที เอ็ม ดีไซน ์จ ากดัแต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายที่บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากัดจะไดร้บัหรือไม่เพียงใดก็แลว้แต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาก าหนดต่อไป ส าหรบัคดี บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดัไดท้ าการยื่นค าคา้นและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ไปแลว้ โดยอยูร่ะหวา่งการแต่งตัง้อนญุาโตตลุาการ หลงัจากนัน้
จึงจะท าการนดัหมายเพื่อพิจารณาคดีตอ่ไป ตอ่มาในปี 2562 บรษัิท ที เอ็ม ดีไซน ์จ ากดั (ผูร้อ้ง) ไดย้ื่นฟอ้งบรษัิทยอ่ย และศาลมี
ค าพิพากษาใหบ้ริษัทย่อยช าระเงินจ านวน 3,745,000.00 บาท ใหแ้ก่ผูร้อ้งพรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน
ดงักลา่วนบัแตว่นัท่ีบรษัิทผิดนดัคือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสรจ็แก่ผูร้อ้ง 

11.  บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) ถกูฟอ้งรอ้งโดยนิติบคุคลแห่งหนึ่ง โดยคดีนีโ้จทกฟ์้องว่าจ าเลยไดจ้า้ง
โจทกต์กแต่งภายในหอ้งอาหารอิตาเลี่ยน โจทกไ์ดท้ างานที่จา้งเสร็จสิน้แลว้ จ าเลยช าระค่าจา้งมาเพียงบางสว่น คงเหลือคา้ง
ช าระจ านวน 636,025 บาท ทวงถามแลว้ไม่ช าระจึงฟ้องคดีต่อศาล ใหช้ าระหนีพ้รอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของตน้
เงิน 614,802 บาท นบัถัดจากวนัฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แนวทางคดีนี ้จ าเลยต่อสูว้่า ได้
ช าระหนีแ้ก่โจทกเ์สร็จสิน้แลว้ ยอดหนีท้ี่โจทกน์ ามาฟ้องเป็นงานที่จ าเลยมิไดย้ินยอมรบัการสง่มอบ เพราะไม่ถกูตอ้งตามแบบ 
โจทกจ์ึงไมม่ีสทิธิน ายอดหนีด้งักลา่วมาฟอ้งจ าเลยอีก แนวโนม้ ถา้โจทกพ์ิสจูนไ์ดว้่าไดท้ างานและสง่มอบแก่จ าเลยจริง จ าเลยก็
อาจรบัผิดชอบไมเ่กินรอ้ยละหา้สบิของยอดหนีต้ามฟอ้ง และคา่ขึน้ศาลกบัคา่ทนายความตามค าสั่งศาลไมเ่กิน 15,000 บาท 

12. บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องรอ้งโดยธนาคารแห่งหนึ่ง คดีดงักล่าวเป็นหนีต้าม
สญัญากูย้ืมเงินและจ านอง มีการผิดนดั ตอ่มาไดต้กลงท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้แต่ผิดนดั ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบงัคบั
จ านอง จ านวน 23,000,000 บาท แนวโนม้ของคดีต่อสูเ้รื่องดอกเบีย้ เพื่อขอลดดอกเบีย้ระหว่างผิดนดั หากเจรจาไดก็้อาจท า
สญัญาประนีประนอมยอมความกนัและผ่อนช าระเป็นงวดๆไป ต่อมาเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาใหบ้ริษัทย่อย 
และผูค้  า้ประกนัรว่มกนัช าระเงินจ านวน 23,593,650.58 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ตอ่ปี ของตน้ 21,520,088.95 บาท 

13. บริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ถกูฟ้องรอ้งโดยบคุคลหนึ่งขอ้หาผิดสญัญาซือ้ขายกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด 
บา้นสิริสาทร (สวนพล)ู ทนุทรพัยท์ี่เรียกรอ้ง 2,600,000 บาท นัน้  เก่ียวกบัคดีนีโ้จทกอ์า้งว่าไดท้ าสญัญาซือ้กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด
จากจ าเลย ราคา 2,600,000 บาท ช าระเงินครบถว้นแลว้แต่จ าเลยไมโ่อนกรรมสทิธ์ิในหอ้งชุดใหโ้จทก ์อนัเป็นการผิดสญัญา จึง
ฟอ้งเรยีกรอ้งใหจ้ าเลยโอนหอ้งชดุ บา้นสริสิาทร (สวนพล)ู เลขที่ 33/15 ชัน้ที่ 3 อาคารที่ 1 เนือ้ที่ 53 ตารางเมตร จ านวน 1 หอ้ง 
ใหแ้ก่โจทก ์ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2561 โจทกไ์ดย้ื่นค ารอ้งขอถอนคดี จ าเลยไม่คดัคา้นและศาลอนญุาตใหโ้จทกถ์อนฟ้อง 
และจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ  ต่อมาวนัที่ 24 กนัยายน 2562 ปรากฏว่า ทรพัยส์ินที่ไปพิพาทในคดีดงักลา่วมีการโอนใหแ้ก่
โจทกใ์นคดีนีแ้ละในวนัเดียวกนั โจทกไ์ดม้ีการโอนตอ่ไปยงับคุคลอื่นอีกทอดหนึง่  

14. บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ถกูฟ้องรอ้งโดยอดีตกรรมการบริษัทย่อยรายหนึ่ง  เรื่อง ผิด
สญัญาตั๋วสญัญาใชเ้งิน ทนุทรพัยท์ี่เรยีกรอ้งจ านวน ท่ีมาของหนีด้งักลา่วเกิดจากการท่ีอดีตกรรมการรายดงักลา่ว อา้งวา่ ในช่วง
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่งขณะนัน้ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัทย่อยดงักล่าว โดยไดกู้ย้ืมเงินจากบุคคลดงักล่าว
หลายครัง้เพื่อน าไปใชจ้่ายในกิจการของบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว แตล่ะครัง้ที่กูย้ืมไดอ้อกตั๋วสญัญาใชเ้งินประเภทใชเ้งินเมื่อทวงถาม 
มอบใหไ้วเ้พื่อเป็นการช าระหนี ้  ซึง่จ านวนหนีเ้มื่อคิดจนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 15,555,700.85 บาท และใน
วนัดงักลา่วไดอ้อกตั๋วสญัญาใชเ้งินเลขท่ี 2558/001 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 สญัญาจะจ่ายเงินแก่อดีตกรรมการรายดงักลา่ว 
จ านวน  15,555,700.85 บาท  เมื่อทวงถาม และหากผิดนดัยินยอมใหค้ิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6.5 ต่อปี จากตน้เงินดงักลา่ว 
ต่อมาไดม้ีการทวงถามใหช้ าระหนีต้ามตั๋วสญัญาใชเ้งิน แต่มีการผิดนดั โจทกจ์ึงฟ้องคดีนี ้ ต่อมาในปี 2562 ศาลพิพากษาให้
ช าระเงินแก่โจทก์จ านวน 15,555,700.85 บาท พรอ้มดอกเบีย้อัตรารอ้ยละ 6.5 ต่อปี ของตน้เงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 
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ธันวาคม 2558 เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ (เดิมบริษัทย่อยอุทธรณ ์แต่เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อยถอน
อทุธรณ)์  

 

ผลของค าพิพากษาคดีดงักลา่ว ท าใหเ้จา้หนีต้ามค าพิพากษาไดย้ึดทรพัยส์ินของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกู
สรา้ง รวมทัง้หมด 10 แปลง และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาด รวม 4 ครัง้ ในวนัที่ 9 มกราคม 2563, 
วนัที่ 30 มกราคม 2563, วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2563 และวนัที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเจา้พนกังานบงัคบัคดี ก าหนดราคา
ประเมินทรพัยส์นิ ดงันี ้

 

ทรพัยส์นิสว่นท่ีหนึง่ 9 แปลง  ราคาประเมินรวม 23,441,200 บาท 
ทรพัยส์นิสว่นท่ีสอง 1 แปลง   ราคาประเมินรวม 3,173,900 บาท 
รวม 10 แปลง ราคาประเมินรวม 26,615,100 บาท 

 

ซึง่เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ไดม้ีผูซ้ือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง โดยไดท้ าหนงัสือสญัญาซือ้ขาย และจ่ายเงินมดัจ าในวนั
เดียวกนั ตอ่มาศาลอทุธรณไ์ดม้ีค  าสั่งเพิกถอนการขาย และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดทรพัยใ์หม่แลว้และ
ปัจจบุนับรษัิทยอ่ยยงัไมพ่บวา่มีการเปลีย่นแปลงกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่ว  

15. นิติบุคคลแห่งหนึ่งไดม้ีหนงัสือบอกกล่าวมายงับริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด(“บริษัทย่อย”)เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 
2560 โดย อ้างว่าให้ท าสัญญาปรับปรุงตกแต่งบริษัทย่อย และได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้วคิดเป็นมูลค่าเงินทั้งสิน 
48,785,061.60 บาท และทางบรษัิทยอ่ยไดช้ าระเงินไปแลว้บางสว่น คงเหลอืจ านวน 12,311,250.25 บาท และขอใหช้ าระสว่นท่ี
เหลอืภายใน 20 มิถนุายน 2560 แตผู่บ้รหิารชดุเดิมแสดงความเห็นว่า ภาระหนีส้ินที่เหลือไม่พบว่าเป็นหนี ้ จึงไม่ไดท้  าการช าระ
ดงักลา่ว ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยผูบ้รหิารชดุใหม่  

16. คดีแรงงาน 
ในระหวา่งปี 2562 ถึง 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีขอ้พิพาทแรงงานกบัลกูจา้งจ านวน 45 คดี เรียกรอ้งค่าจา้งและเงิน

ชดเชยประมาณ 39.97 ลา้นบาท  ซึง่พนกังานตรวจแรงงานไดม้ีค  าสั่งใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเสียหายแก่ลกูจา้งแลว้ ซึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อยไดย้ื่นฟ้องขอเพิกถอนค าสั่งดงักลา่ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ในส่วนกลุ่ม
บรษัิทท่ีไดย้ื่นฟอ้งเพิกถอนค าสั่งพนกังานตรวจแรงงานดงักลา่ว กลุม่บริษัทไดว้างเงินค่าจา้งและเงินชดเชยตามค าสั่งพนกังาน
ตรวจแรงงานครบถว้นตามกฎหมายแลว้ 

นอกจากนี ้ยงัมีคดีแรงงานอีก 10 คดีที่ลกูจา้งฟอ้งบรษัิทยอ่ย โดยคดีสิน้สดุดว้ยการตกลงท าสญัญาประนีประนอมยอม
ความกนัจ านวน 9 คดี ทนุทรพัยป์ระมาณ 5.98 ลา้นบาท และศาลยกฟอ้งโจทก ์จ านวน 1 คดี ทนุทรพัยป์ระมาณ 3.86 ลา้นบาท 

17. คดีฟ้ืนฟกิูจการ/ลม้ละลาย 
บรษัิท 
คดีฟ้ืนฟกิูจการ 

เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2561 นางสมศร ีจีระวิพลูวรรณ (เจา้หนีหุ้น้กู)้ ไดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของ บรษัิท อินเตอร ์ฟาร์
อีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ต่อศาลลม้ละลายกลาง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ไดย้ื่นค ารอ้ง
คดัคา้นการฟ้ืนฟกิูจการ และศาลไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้ง เจา้หนีร้ายดงักลา่วไดอ้ทุธรณค์ าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ต่อมา
วนัที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดอ้่านค าพิพากษาศาลอุทธรณช์ านญัพิเศษในคดีฟ้ืนฟูกิจการว่าใหร้บัค ารอ้งคดี
ฟ้ืนฟกิูจการท่ีเจา้หนีร้ายหนึง่ไดย้ื่นขอฟ้ืนฟกิูจการไวพ้ิจารณาตามกฎหมายตอ่ไป ท าใหบ้รษัิทไดร้บัความคุม้ครองจากสภาวะพกั
การช าระหนี ้และบริษัทเห็นว่า มีช่องทางในการฟ้ืนฟูกิจการ จึงไดส้นบัสนนุใหฟ้ื้นฟูกิจการตามกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตาม
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กฎหมาย ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูดงักลา่ว  ศาลลม้ละลายกลางมี
ค าสั่งรบัอทุธรณข์องบริษัทแลว้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอค าวินิจฉยัของศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลายต่อไปและเมื่อ
วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอศาลอทุธรณม์ีค  าสั่ง 

 

คดีลม้ละลาย 
เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 กบัพวกรวม 3 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษัทต่อศาล

ลม้ละลายกลาง ความลม้ละลาย ทนุทรพัยร์วม 484,552,921.39 บาท ในระหวา่งพิจารณาคดี เจา้หนีต้ามค าพิพากษารายหนึ่ง
ไดข้อเขา้เป็นโจทกร์ว่มในคดีดงักล่าวโจทกร์่วมดงักลา่วไดย้ื่นค าขอไต่สวนฉุกเฉินฝ่ายเดียวขอใหศ้าลลม้ละลายกลางมีค าสั่ง
พิทกัษ์ทรพัยช์ั่วคราวบรษัิท  

เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดไ้ต่สวนค ารอ้ง ซึ่งในวนัเดียวกบับริษัทไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลลม้ละลาย
กลาง ใหง้ดไตส่วนฉกุเฉิน เนื่องจาก เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทไดว้างทรพัยช์ าระหนีด้งักลา่วไวก้บัศาลแพ่งแลว้ โดยศาล
แพ่งสั่งรบัวางทรพัยไ์วโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและใหอ้อกหมายแจง้เจา้หนีม้ารบัเงินแลว้ ดงันัน้โจทกร์่วมจึงสิน้สิทธิบงัคบัคดี
เพราะหนีร้ะงบัไปแลว้ตามค าสั่งศาลแพ่ง แต่ศาลลม้ละลายกลางไดย้กค ารอ้งของบริษัท โดยอา้งว่าบริษัทไม่ไดว้างทรพัยช์ าระ
หนี ้ณ ส านกังานวางทรพัย ์และไตส่วนค ารอ้งของโจทกร์ว่มและมีค าสั่งพิทกัทรพัยช์ั่วคราว 

เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 โจทกร์ว่มไดย้ื่นค าขอเพิกถอนค าสั่งและกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซึ่งเป็นการ
ขอเพิกถอนค าสั่งของศาลเมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2564  (กรณีวางทรพัยช์ าระหนี)้ ศาลแพง่มีค  าสั่งวา่ การขอวางเงินช าระหนีต้ามค า
พิพากษาเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและมิไดเ้ป็นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็นเหตใุหต้อ้งเพิกถอนค าสั่งและกระบวนพิจารณา
ดงักลา่ว  ยกค ารอ้งของโจทกร์ว่มดงักลา่ว 

ในวนัเดียวกัน บริษัทไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลละลายกลางขอใหม้ีค  าสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ลม้ละลายฯ เพื่อยกเลิก
ค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยช์ั่วคราว ซึง่ศาลลม้ละลายกลางก าหนดนดัไต่สวนในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี ้มีเจา้หนี ้4 ราย ได้
ยื่นค ารอ้งขอเขา้เป็นโจทกร์ว่ม ศาลก าหนดนดัไตส่วนค ารอ้งวนัท่ี 26 เมษายน 2564  

เมื่อวนัที่ 7 ตลุาคม 2562 ผูถื้อหุน้กูร้ายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษา จ านวนเงิน 2,299,720.53 บาท ไดย้ื่นฟ้อง
บรษัิทตอ่ศาลลม้ละลายกลาง 

เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบรษัิทท่ีรอ้งโดยเจา้หนี ้และตอ่มา
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2564 ผูถื้อหุน้กู ้เจา้หนีต้ามค าพิพากษารายดงักลา่ว ไดย้ื่นค ารอ้งขอถอนฟอ้งดว้ยเหตไุดร้บัช าระหนีจ้นเป็น
ที่พอใจ แตม่ีบคุคลภายนอกรายหนึง่อา้งวา่ เป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษาไดย้ื่นค ารอ้งขอเป็นโจทกร์ว่มในคดีนีอ้ีก ซึง่ศาลนดัพรอ้ม
ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิเคราะหแ์ลว้อนญุาตใหโ้จทกถ์อนฟ้องและจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
และยกค ารอ้งขอเขา้เป็นโจทก์ร่วมของบุคคลภายนอกรายดงักล่าว ต่อมาบุคคลภายนอกดังกล่าวไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งของศาล
ลม้ละลายกลาง และในภายหลงัไดถ้อนอทุธรณแ์ลว้เมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ศาลลม้ละลายกลางไดอ้่านค าสั่งของศาล
อทุธรณท์ี่อนญุาตใหถ้อนอทุธรณไ์ด ้ 

บรษัิทยอ่ย 

1.1 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) 

เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟฟ. 12/2563ต่อมาวนัที่ 10 มิถนุาย 2563 ศาลไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอเมื่อวนัที่ 
15 มิถนุายน 2563 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นอทุธรณใ์นคดีดงักลา่ว และศาลอทุธรณช์ านาญพิเศษ มีค าพิพากษา ใน
วนัท่ี 24 สงิหาคม 2563 ยืนตามค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง คดีถึงที่สดุตามกฎหมายแลว้ 

 



รายงานประจ าปี 2563 

43 
 

1.2  บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  (APK)  

เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2563 บคุคลภายนอกซึ่งเป็นเจา้หนีข้องบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไดย้ื่นค ารอ้งต่อ
ศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟฟ. 3/2563 และในวนั
เดียวกนัศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการ ตอ่มาเมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 บคุคลภายนอกดงักลา่ว ไดย้ื่น
อทุธรณใ์นคดีดงักลา่ว และศาลอทุธรณช์ านาญพิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ยืนตามค าสั่งของศาลลม้ละลาย
กลาง ค าพิพากษาดงักลา่วถึงที่สดุแลว้ 

 

18. คดีแพง่ 
บรษัิท  

 

1 คดีเก่ียวกบัตั๋วเงิน 

ในระหวา่งปี 2560 ถึง 2563 บริษัทถกูเจา้หนีภ้ายนอกฟ้องเป็นจ าเลยหรือจ าเลยรว่มในความผิดเก่ียวกบัตั๋วเงินรวม 67 
คดี รวมทนุทรพัย ์ประมาณ 4,334 ลา้นบาท ซึง่ศาลสั่งจ าหน่ายคดีชั่วคราว หรืองดการบงัคบัคดี เพื่อรอฟังค าสั่งศาลใน
คดีฟ้ืนฟกิูจการ ซึ่งในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท และ
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรบัอุทธรณ์แลว้ ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งรอศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษมีค าสั่งตามกฏหมายตอ่ไป 

 

2 คดีเก่ียวกบัหุน้กู ้

ในระหว่างปี 2561 และ 2562 บริษัทถูกเจา้หนีภ้ายนอกฟ้องเป็นจ าเลยในความผิดฐานผิดสญัญาหุน้กู ้รวม 23 คดีให้
บริษัทใชเ้งินตามฟ้อง รวมทุนทรพัย ์ประมาณ 2,273 ลา้นบาท ซึ่งคดีอยู่ในขัน้ตอนบงัคบัคดี แต่ศาลสั่งจ าหน่ายคดี
ชั่วคราว หรืองดการบงัคบัคดีไว ้เพื่อรอฟังค าสั่งศาลในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลาย
กลางไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบรษัิท และในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ศาล
ลม้ละลายกลางมีค าสั่งรบัอทุธรณแ์ลว้ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษมีค าสั่งตามกฏหมายตอ่ไป 

 

บรษัิทยอ่ย 

บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุ ีจ ากดั (TEPL) 
เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้

บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุี จ ากดั (TEPL) จ าเลยที่ 1 และผูค้  า้ประกนัประกอบดว้ย บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ จ ากดั (TEP) 
จ าเลยที่ 2 นายจ ารสั เตชะนิธิ จ าเลยที่ 3 บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ ซพัพลาย จ ากดั (TEPS) จ าเลยที่ 4 และบริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (IFEC-T) จ าเลยร่วม ให้ช าระเงินตามสัญญากู้เงินและสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน จ านวนเงินรวม 
128,260,008.80 บาท  พรอ้มดอกเบีย้ถึงวนัฟอ้งจ านวนเงิน 13,092,175.68 บาท รวมเป็นเงิน 141,352,184.48 บาท ซึ่งต่อมา
ในวนัที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งไดพ้ิพากษาให ้ TEPL TEP และนายจ ารสั เตชะนิธิ รว่มกนัช าระเงิน 141,352,184.48 บาท 
พร้อมดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 78,618,828.05 บาท และของต้นเงิน 28,553,256.65 บาท และของต้นเงิน 
5,199,330.41 บาท และของตน้เงิน 15,888,593.69 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นตน้ไป และให ้TEPS ร่วมรบัผิดไม่เกิน 
53,000,000 บาท หากจ าเลยทัง้ 4 (TEPL, TEP, นายจ ารสั เตชะนิธิ และ TEPS)ไม่ช าระ ใหย้ึดทรพัยจ์ านองคือที่ดินโฉนดเลขที่ 
5159 และ 5186 ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ีพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนที่ดิน และเครือ่งจกัรออกขายทอดตลาด
เพื่อน าเงินมาช าระหนี ้หากไมพ่อ ใหย้ดึทรพัยอ์ื่นของ TEPS จ าเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระจนครบ คดีถึงที่สดุแลว้
ตามกฎหมาย 
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บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T) 
เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ จ ากดั (TEP) และ นายจ ารสั เตชะนิธิ รว่มกนัเป็นโจทก ์ฟ้อง IFEC-T 

เป็นจ าเลยที่ 1 และอดีตกรรมการอีก 2 ท่านเป็นจ าเลยที่ 2 และ 3 ในข้อหาผิดสญัญาสิทธิไล่เบีย้ค า้ประกัน ทุนทรัพย ์
165,139,057.80 บาท ตอ่ศาลแพง่ ศาลนดัสบืพยานจ าเลยในวนัที่ 16 มีนาคม 2564 ในวนัดงักลา่วโจทกไ์ดย้ื่นค ารอ้งขอถอนฟ้อง 
ศาลอนญุาตใหถ้อนฟอ้ง คืนคา่ขึน้ศาลใหโ้จทกเ์ป็นกรณีพิเศษ และใหย้กเลกินดัสบืพยานที่เหลอื คดีถึงที่สดุแลว้ 

 

บรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั (CC) 
1)   เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2562 กิจการรว่มคา้ซีซี แอนด ์เอส เอ็ม ไอ เป็นโจทกฟ์้อง บริษัท คลีนซิตี ้จ ากดั เป็นจ าเลย 

ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของ ทนุทรพัย ์10,865,124.93 บาท ตอ่มาโจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอม
ความ โดยจ าเลยตกลงช าระเงินตามฟ้อง แบ่งเป็น 18 งวด เริ่มงวดแรก วนัที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หากผิดนดัใหค้ิด
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้คา้งช าระ ต่อมาเมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทกร์อ้งขอใหบ้งัคบัคดีตาม
ค าพิพากษา ซึง่ศาลไดม้ีค  าสั่งใหจ้ าเลยปฏิบตัิตามสญัญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหนีบ้างสว่นแก่โจทก ์
ศาลจึงใหพ้นกังานบงัคบัคดีจดัการยดึทรพัยส์นิของลกูหนีต้ามค าพิพากษา 

2)   เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัท กรีน ฟิวเจอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นโจทกฟ์้อง บริษัท คลีนซิตี ้จ ากดั เป็นจ าเลย 
ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของจ านวนทัง้สิน้ 6,989,586.00 บาท แต่ต่อมาทัง้โจทกแ์ละจ าเลยสามารถตกลงกันได ้จึงท า
สญัญาประนีประนอมยอมความไวต้อ่ศาล ตกลงใหบ้ริษัทตอ้งผ่อนช าระจ านวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท โดย
ไมม่ีดอกเบีย้จนกวา่จะแลว้เสรจ็ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2563 โจทกก็์รอ้งขอใหบ้งัคบัคดีตามค าพิพากษา ซึง่ศาลไดม้ี
ค  าสั่งใหจ้ าเลยปฏิบตัิตามสญัญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหนีบ้างสว่นแก่โจทก ์ศาลจึงใหพ้นกังานบงัคบั
คดีจดัการยดึอายดัทรพัยส์นิของลกูหนีต้ามค าพิพากษา 

 

บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั 
ในระหว่างปี 2564 บริษัทถกูฟ้องเป็นคดีแพ่งจากเจา้หนีก้ารคา้ จ านวน 6 คดี ทนุทรพัยร์วม 4.58 ลา้นบาท ขณะนีอ้ยู่

ระหวา่งการเจรจา 3 คดี สว่นอีก 3 คดี อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
เมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยถูกฟ้องรอ้งใหช้ าระหนีแ้ก่บริษัทแห่งหนึ่ง เป็นจ านวนเงิน 3,048,447.55 บาท 

พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2561 ศาลพิพากษาใหบ้ริษัทย่อยช าระเงินจ านวน 3,043,501.86 
บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี ของตน้เงินดงักลา่ว นบัตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสรจ็ 

 

บรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั (RA)  
เมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัท ส.สขุหรรษา 206 จ ากดั เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง บริษัท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแกว้) 

จ ากดั เป็นจ าเลย ตอ่ศาลแพง่ ฐานผิดสญัญาจา้งท าของเรยีกคา่เสียหายเป็นจ านวนเงิน 7,830,750.00 บาท งานที่จา้งเป็นการ
ใหจ้ดัท าโครงการรวมทัง้การด าเนินการขอใบอนญุาตเพื่อสรา้งโรงไฟฟา้ที่ใชเ้ชือ้เพลงิจากขยะ เป็นโครงการระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5 
งานเสร็จสิน้แลว้แต่จ าเลยยังคา้งช าระค่างานอยู่ 8 งวด ต่อมาพบว่า อดีตกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผูร้บัมอบอ านาจจาก
กรรมการของบรษัิทในขณะนัน้ ไดไ้ปท าสญัญาประนีประนอมยอมความกบัโจทก ์ตามสญัญาลงวนัที่ 4 มีนาคม 2562 (คดีแดง
เลขที่ พ.1015/2562)  เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 มีการยื่นค าขอน ายึดทรพัยส์ินของจ าเลย โดยนดัเจา้พนกังานบงัคบัคดียึด
ทรพัยใ์นวนัท่ี 12 ตลุาคม 2563 แตไ่มป่รากฎการน ายดึทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด  

 
 

 



รายงานประจ าปี 2563 

45 
 

บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์จ ากดั (KTW) 
บริษัทย่อยได้ถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องให้ช าระค่าบริการตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาในคดีแพ่งหมายเลขด าที่ พ .

7290/2561 โดนทนุทรพัยจ์ านวน 4.22 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไดฟ้้องแยง้ไปในคดี เนื่องจากบริษัทย่อยไดร้บัความ
เสยีหายจากการท าสญัญาโดยมีทนุทรพัยจ์ านวน 1.89 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลขัน้ตน้ไดม้ีค  าพิพากษาใหค้ดี
แพง่หมายเลขแดงที่ พ.4771/2563 ใหบ้รษัิทยอ่ยช าระค่าบริการตามสญัญาเป็นจ านวน 2.19 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรา
รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โจทกไ์ดย้ื่นอทุธรณค์ดีต่อศาลขอใหบ้ริษัทย่อยช าระค่าเสียหายจากการ
ท างานตอ่เนื่องตามสญัญาเพิ่มจากค าพิพากษาอีกจ านวนเงิน 1.80 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อ
วนัที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดย้ื่นอทุธรณต์่อศาล ขอใหศ้าลอทุธรณก์ลบัค าพิพากษาของศาลชัน้ตน้และขอใหบ้ริษัทย่อย
ช าระเงินตามสญัญาเป็นจ านวน 1.63 ลา้นบาท โดยคิดจากเนือ้งานท่ีเกิดขึน้จริงตามสญัญา พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 
ตอ่ปี จนกวา่จะช าระเสรจ็ ปัจจบุนัศาลมีค าสั่งใหร้บัค ารอ้งอทุธรณข์องทัง้สองฝ่ายและอยูร่ะหวา่งรอผลพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

 

19. คดีเพิกถอนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งในปัจจุบนั จ านวน 3 คน และกรรมการที่แต่งตัง้ใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก
จ านวน 1 คน รวมเป็นกรรมการ 4 คน ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2561 
ซึง่ไดร้บัการจดทะเบียนจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2562  และคณะกรรมการบริษัทอีก
จ านวน 4 คน เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 (คราวที่เลื่อนมา) 
ซึง่ผลจากการเปลีย่นแปลงกรรมการบรษัิทดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อยผ่าน
การประชุมผูถื้อหุน้ในบริษัทย่อย ผลจากการด าเนินการดงักลา่วในระหว่างปี 2562 ถึง ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยถกูอดีต
กรรมการและในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัท ยื่นฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนรวม 50 คดี ซึ่ง
ปัจจบุนัคดีตา่งๆ สว่นใหญ่ไดจ้ าหน่ายคดีเป็นการชั่วคราว เพื่อรอฟังผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ซึง่เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2564 ศาลแพง่ไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งของอดีตกรรมการท่ี
เป็นผูร้อ้งขอเพิกถอนมติที่ประชมุดงักลา่วขา้งตน้ คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์  

 

20. การขายทอดตลาดทรพัยส์นิโรงแรมดาราเทวี จงัหวดัเชียงใหม่ 
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2123/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2124/2561 คดีทัง้สองดงักล่าวเกิดจากการที่บริษัท 

อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) “IFEC” ไดล้งนามในสญัญาประนีประนอมยอมความและศาลแพ่งไดม้ี
ค  าพิพากษาแลว้ ตัง้แตเ่มื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึง่ปรากฏวา่ ผูบ้รหิารในขณะนัน้ไดน้ าบรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) 
และบริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีส แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด (ICAP) และบริษัท อินเตอรฟ์ารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T) 
และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (APK) เขา้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความดว้ย ผลจากค าพิพากษาทัง้สองคดี
ดงักลา่ว ท าใหเ้จา้หนีต้ามค าพิพากษาไดย้ึดทรพัยส์ินของ DDV และ APK ไดแ้ก่ ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งรวมทัง้หมด 87 แปลง 
และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดรวม 4 ครัง้ในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2564, วนัท่ี 11 มีนาคม 2564, วนัท่ี 1 
เมษายน 2564 และวนัที่ 22 เมษายน 2564 ซึง่คณะกรรมการก าหนดราคาทรพัยไ์ดก้ าหนดราคาทรพัยส์นิ ดงันี ้

 

ทรพัยส์นิสว่นที่หนึง่ 18 แปลง  ราคาประเมินรวม 1,343,212,890 บาท 
ทรพัยส์นิสว่นที่สอง 69 แปลง  ราคาประเมินรวม     773,019,480 บาท 
                 รวม 87 แปลง  ราคาประเมินรวม  2,116,232,370 บาท 
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บรษัิทยอ่ยไดด้  าเนินการคดัคา้นการก าหนดราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรพัย ์โดยไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลจงัหวดัเชียงใหม ่
ซึ่งศาลจงัหวดัเชียงใหม่ไดก้ าหนดนดัไต่สวนค ารอ้งในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และศาลไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งของบริษัท ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลอทุธรณ ์ และก่อนวนันดัไต่สวนค ารอ้งดงักลา่ว เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดย้กเลิกการขายทอดตลาด
ดงักลา่วขา้งตน้ทัง้หมด ต่อมาเมื่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนาลดลง เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 เจา้พนกังานบงัคบั
คดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดทรพัยด์งักลา่วรวม 6 ครัง้ ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564, วนัท่ี 3 ธันวาคม 2564, วนัท่ี 24 ธันวาคม 
2564, วนัที่ 14 มกราคม 2565, วนัที่ 4 กมุภาพนัธ ์2565 และวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565   ทัง้นี ้ก่อนถึงก าหนดวนัขายเจา้หนีผู้เ้ป็น
โจทกท์ัง้สองคดีไดร้อ้งขอใหง้ดการขาย และศาลไดม้ีค  าสั่งใหง้ดการบงัคบัคดีไวต้ามค ารอ้งของเจา้หนีผู้เ้ป็นโจทก ์แต่เมื่อวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2564 ศาลไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งของเจา้หนีผู้เ้ป็นโจทกท์ัง้สองคดีแลว้ ซึ่งเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะไดด้  าเนินการขาย
ทอดตลาดในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และ IFEC เห็นว่าการลงนามในสญัญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งไดม้ีค  า
พิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความดงักลา่ว ผูบ้ริหารในขณะนัน้ไดน้ า DDV, ICAP, IFEC-T และ APK รวม 4 บริษัท 
เขา้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความดว้ย ซึง่เป็นการกระท าที่ไมช่อบดว้ยบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย เนื่องจากผู้บริหารในขณะนัน้
ไมม่ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทย่อยแลว้ และ DDV, ICAP, IFEC-T และ APK ก็มิไดเ้ป็นผูค้  า้ประกนั และ/หรือ มีฐานะท่ีตอ้งรบั
ผิดรว่มตามกฎหมาย แตต่อ้งเขา้ไปเป็นจ าเลยรว่มตามค าพิพากษาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  IFEC จึงไดฟ้้องผูบ้ริหารในขณะนัน้
เป็นคดีอาญาตอ่ศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขด าที่ อ.3498/2561 ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ซึง่ศาลอาญาไดม้ีค  าสั่งวา่คดีมีมลู โดยก าหนดนดัสอบค าใหก้ารในวนัที่ 22 มีนาคม 2564  และศาลอาญานดัสืบพยานโจทก ์วนัท่ี 
8 กมุภาพนัธ ์2565 และคดีอาญา หมายเลขด าที่ อ.613/2564  ซึ่งศาลอาญาไดม้ีค  าสั่งว่า คดีมีมลู โดยก าหนดนดัสอบค าใหก้าร
ในวนัท่ี 20 ธันวาคม 2564  และคดีอาญาหมายเลขด าที่ อ.3228/2563 ซึ่งศาลอาญาไดม้ีค  าสั่งใหน้ดัไต่สวนมูลฟ้อง ในวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2564 ซึ่งศาลอาญาก าหนดนดัฟังค าสั่งว่า คดีมีมูลหรือไม่ ในวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม ทรพัยส์ินของ
บรษัิทยอ่ย ไดจ้ดจ านองเป็นประกนัหนีข้องบรษัิท บรหิารสนิทรพัย ์โกลบอลวนั จ ากดั และบริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาว
เวอร ์จ ากดั (IFEC-T) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซึ่งทัง้สองบริษัทไดย้ื่นค ารอ้งขอบรุิมสิทธิจ านองไวต้ามกฎหมายแลว้เช่นกัน  
ต่อมาศาลอทุธรณพ์ิพากษายกค ารอ้งของ IFEC-T ขณะนีอ้ยู่ระหว่างยื่นฎีกา  นอกจากนี ้IFEC-T ไดบ้อกกลา่วบงัคบัจ านอง 
เพื่อให ้DDV ช าระหนีใ้หต้ามกฎหมายแลว้ 

21. บรษัิทและบรษัิทยอ่ยรวมทัง้ผูบ้รหิาร ถกูฟอ้งรอ้งขอ้หาโกงเจา้หนีแ้ละความผิดตามพระราชบญัญัติ หุน้สว่นบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นคดีอาญา แต่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่าการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยไดก้ระท าไปโดยไม่มีเจตนา
กระท าความผิดตามขอ้กลา่วหา และไดม้ีการถอนฟอ้งคดีไปบางสว่นแลว้ 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
6.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบรษัิท :                          บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)       
                    INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   

   ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์:                IFEC                                                
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:     0107537001561   
  วนัท่ีเริม่ตน้ซือ้ขาย : 6 พฤษภาคม 2531 
  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  บรษัิท การลงทนุในบรษัิทยอ่ย เพื่อผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน  
   ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ และธุรกิจโรงแรม 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :            33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง   
 กรุงเทพมหานคร 10310   

  เว็บไซต ์:                             www.ifec.co.th 
  ทนุจดทะเบียน :                  2,691,819,598 บาท (สองพนัหกรอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นเกา้พนั 
   หา้รอ้ยเกา้สบิแปดบาทถว้น)  
  ทนุช าระแลว้ :                     2,020,839,892 บาท (สองพนัยี่สบิลา้นแปดแสนสามหมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยเกา้สบิสอง 
   บาทถว้น))  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ :           1.00 บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 
6.2. ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด   
6.2.1   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T) 
     (เดมิช่ือ บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:      0105556093805 
     ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9  แขวงหว้ยขวาง   
     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

         ประเภทธุรกิจ :   ลงทนุในบรษัิทผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทนและธุรกิจบรหิาร   
จดัการขยะ  

     ทนุจดทะเบียน (บาท) :    600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาทถว้น) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     60,000,000 หุน้ (หกสบิลา้นหุน้) 
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     10  บาท  (สบิบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 59,999,997 หุน้ (หา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.2  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท ซนัพารค์ จ ากดั (SP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0135548005382 
        ที่ตัง้ส  านกังาน :     71 หมูท่ี่ 13 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 46120 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
     ทนุจดทะเบียน (บาท) :     30,000,000  บาท (สามสบิลา้นบาท)  

http://www.ifec.co.th/
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          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :   300,000 หุน้ (สามแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :    100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 299,995 หุน้  (สองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.3  ช่ือบรษัิท :    บรษัิท ซนัพารค์ 2 จ ากดั (SP2) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:      0135555010949 
           ที่ตัง้ส  านกังาน :    90 หมูท่ี่ 13 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 46120 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
     ทนุจดทะเบียน (บาท) :      42,000,000 บาท (สีส่บิสองลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :    420,000 หุน้ (สีแ่สนสองหมื่นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  419,996 หุน้ (สีแ่สนหนึง่หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.4  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซยี จ ากดั (VON) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0115548006486 
          ที่ตัง้ส  านกังาน :    223 หมูท่ี่ 15 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์46120 
   ประเภท :     ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      20,000,000 บาท (ยี่สบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     200,000 หุน้ (สองแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  199,996  หุน้ (หนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
   วนัจ าหนา่ยสว่นลงทนุ :     เดือนมิถนุายน 2560 
6.2.5  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“IWIND”) 
       (เดมิช่ือ บรษัิท กรนี โกรท จ ากดั (GG) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105552129996 
          ที่ตัง้ส  านกังาน :   129 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
   ประเภทธุรกิจ :      ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้พลงังานลม 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      245,000,000  บาท (สองรอ้ยสีส่บิหา้ลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     2,450,000 หุน้ (สองลา้นสีแ่สนหา้หมื่นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
   จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,959,998 หุน้ (หนึง่ลา้นเกา้แสนหา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     79.99   
6.2.6    ช่ือบรษัิท :     บรษัิท สแกน อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (SFEE) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0125557005471 
         ที่ตัง้ส  านกังาน :     88/8 หมูท่ี่ 2  ต าบลยางโทน อ าเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบรุ ี15170 
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   ประเภทธุรกิจ :     ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      315,000,000 บาท (สามรอ้ยสบิหา้ลา้นบาท)  
   จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     31,500,000 หุน้ (สามสบิเอ็ดลา้นหา้แสนหุน้) 
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :    10  บาท (สบิบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  31,499,986 หุน้ (สามสบิลา้นสีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิหกหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99  
6.2.7    ช่ือบรษัิท :     บรษัิท  อีสเอนเนอรจี์  จ ากดั (IS) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0305552002137 
               ที่ตัง้ส  านกังาน :     31-32 หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีา30210  
    ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      77,700,000 บาท (เจ็ดสบิเจ็ดลา้นเจ็ดแสนบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     777,000 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  776,998 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.8  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท กรนี เอนเนอรจี์ เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GE) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105551098001 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :     44/4 หมูท่ี่ 10 ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรขีนัธจ์งัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์77110 
    ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      43,500,000  บาท (สีส่บิสามลา้นหา้แสนบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     435,000 หุน้ (สีแ่สนสามหมื่นหา้พนัหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  434,998 หุน้  (สีแ่สนสามหมื่นสีพ่นัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.9  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท เจ.พี.โซลา่ พาวเวอร ์จ ากดั (JP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0325552000240 

     ที่ตัง้ส  านกังาน :    222 หมูท่ี่ 4 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร ์32000 
   ประเภทธุรกิจ :     ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      80,000,000  บาท (แปดสบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     80,000  หุน้ (แปดหมื่นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     1,000  บาท (หนึง่พนับาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  79,998  หุน้  (เจ็ดหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.10   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (“IFEC -C”) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       Co. 2477 E/2014 
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  ที่ตัง้ส  านกังาน :     05 c, Borey Chroy basac, Sangkat Prek pra, Khan Meanchey, 
      Phnom Penh, Cambodia 
 ประเภทธุรกิจ :        ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนและการบรหิารจดัการขยะ 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :     USD 1,000,000 (หนึง่ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :    1,000  หุน้ (หนึง่พนัหุน้)  

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ : USD 1,000 (หนึง่พนัเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 1,000  หุน้ (หนึง่พนัหุน้)  
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.11    ช่ือบรษัิท :     บรษัิท วงัการคา้รุง่โรจน ์ จ ากดั (WR) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0435555000363 
             ที่ตัง้ส  านกังาน :     154 หมูท่ี่ 8 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแกน่ 40000 
   ประเภทธุรกิจ :   ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์  
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :     30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :    300,000  หุน้ (สามแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 299,994  หุน้ (สองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสีหุ่น้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.12 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท ซีอาร ์โซลาร ์จ ากดั (CR) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105555087747 
             ที่ตัง้ส  านกังาน :      184 หมูท่ี่ 5 ต าบลแมป่ะ อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 40000 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      130,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยสามสบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     1,300,000 หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,299,995 หุน้ (หนึง่ลา้นสองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.13 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท สมประสงคอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (SPS) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0435546000461 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :     77 หมูท่ี่ 7 ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี 41260     

ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    50,000,000  บาท (หา้สบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     500,000 หุน้ (หา้แสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  499,998 หุน้ (สีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.14 ช่ือบรษัิท :   บรษัิท ยนูิเวอรแ์ซล โพรไวเดอร ์จ ากดั (UP) 
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  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0105550059753 
  ที่ตัง้ส  านกังาน : 217, 219 หมูท่ี่ 4 ต าบลหญา้ปอ้ง อ าเภอเมืองศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 

  ประเภทธุรกิจ :  ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
  ทนุจดทะเบียน (บาท) :  114,000,000  บาท (หนึง่รอ้ยสบิสีล่า้นบาท) 
  จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :  1,140,000 หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนหุน้) 
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :  100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น) 
  จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,139,996 หุน้ (หนึง่ลา้นหนึง่แสนสามหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 

   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :  99.99 
6.2.15 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท แมส่ะเรยีง โซลา จ ากดั (MS) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0505551004380 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :     91 หมูท่ี่ 3 ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 58110     

ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    132,510,000 บาท (หนึง่รอ้ยสามสบิสองลา้นหา้แสนหนึง่หมื่นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     1,325,100 หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนสองหมื่นหา้พนัหนึง่รอ้ยหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,325,098 หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนสองหมื่นหา้พนัเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.16 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท สมภมูิโซลา่พาวเวอร ์จ ากดั (SPP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0435554000670 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :      227 หมูท่ี่ 4 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    24,500,000 บาท (ยี่สบิสีล่า้นหา้แสนบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     245,000 หุน้ (สองแสนสีห่มื่นหา้พนัหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  244,998 หุน้ (สองแสนสีห่มื่นสีพ่นัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.17 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์โซลา่ จ ากดั (ISOLAR) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0105558127448 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง   

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310         
ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     3,000,000 หุน้ (สามลา้นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  2,999,997 หุน้ (สองลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
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6.2.18 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0105558104146 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง   

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310         
ประเภทธุรกิจ :    Holding Company 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    500,000,000 บาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     5,000,000 หุน้ (หา้ลา้นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  4,999,997 หุน้ (สีล่า้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

6.3 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทยอ่ยถอืหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
6.3.1 บริษัท อนิเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T)   

(1) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั (CC) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0205551012369 
 ประเภทธุรกิจ :    บรหิารจดัการขยะ 

        ที่ตัง้ส  านกังาน :    669 หมูท่ี่ 5 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      170,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยเจ็ดสบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  1,700,000 หุน้ (หนึง่ลา้นเจ็ดแสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,699,994 หุน้ (หนึง่ลา้นหกแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสีหุ่น้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

 (2)   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุ ีจ ากดั (TEPL)  
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0735552000661 

             ที่ตัง้ส  านกังาน :     199 หมูท่ี่ 11 ถ.พฒันานิคม-วงัมว่ง ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี15140   
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ผา่นโรงไฟฟา้ชีวมวล 
  ทนุจดทะเบียน (บาท) :      330,000,000  บาท (สามรอ้ยสามสบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  3,300,000 หุน้ (สามลา้นสามแสนหุน้) 
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น) 
  จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  3,299,993 หุน้ (สามลา้นสองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสามหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(3)   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั (RAK) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105557149146 

             ที่ตัง้ส  านกังาน :   976/5 ถนนธมัคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ผา่นโรงไฟฟา้พลงังานขยะ    
  ทนุจดทะเบียน (บาท) :   60,000,000 บาท (หกสบิลา้นบาท) 
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          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้): 600,000 หุน้ (หกแสนหุน้) 
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :    100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น) 
  จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 569,992 หุน้ (หา้แสนหกหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสองหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 94.99 
6.3.2 บริษัท อนิเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (IWIND)  

(1) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท ลมลกิอร ์จ ากดั (LLG) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105550114282 
 ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้พลงังานลม 

        ที่ตัง้ส  านกังาน :    22/2 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่พยา อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 80140 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      250,000,000  บาท (สองรอ้ยหา้สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  2,500,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  2,499,988 หุน้ (สองลา้นสีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิแปดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     100 
  วนัจ าหนา่ยสว่นลงทนุ :  เดือนมิถนุายน 2561 

(2) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์จ ากดั (KTW) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105552068903 
 ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้พลงังานลม 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    129 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      150,000,000  บาท (หนึง่รอ้ยหา้สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  1,500,000  หุน้ (หนึง่ลา้นหา้แสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,499,988 หุน้ (หนึง่ลา้นสีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิแปดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(3) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ธุรกิจ จ ากดั (IBIZ) (เดิมช่ือ บจ.สาธารณปูโภคเกาะพยาม) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105556035465 
 ประเภทธุรกิจ :    เดิมประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้บนเกาะพยามปัจจบุนัด าเนินธุรกิจ 
    ใหค้  าปรกึษาและบรกิารเก่ียวกบัธุรกิจดา้นพลงังานและอื่นๆ 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    129 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      20,000,000 บาท (ยี่สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  200,000 หุน้ (สองแสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  199,978 หุน้ (หนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเจ็ดสบิแปดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.3.3 บริษัท อนิเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมนเนจเม้นท ์จ ากดั (ICAP) 

(1)   ช่ือบรษัิท :    บรษัิท สมารท์ทร ีจ ากดั (SMT) 
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 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105545082858 
 ประเภทธุรกิจ :    วางระบบคมนาคมและสายสง่ไฟฟา้ 

        ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  
     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      500,000,000 บาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  5,000,000 หุน้ (หา้ลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  4,999,997 หุน้ (สีล่า้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(2) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นจิเนยีริง่ แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากดั (I-CON) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที่ :       0105558127430 
 ประเภทธุรกิจ :    จ าหนา่ยเครือ่งจกัรอปุกรณแ์ละอะไหลท่ี่เก่ียวกบัการขนสง่คมนาคม 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    976/5 ถนนรมิคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      100,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  1,000,000 หุน้ (หนึง่ลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  999,997 หุน้ (เกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(3)   ช่ือบรษัิท :    บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDVH) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0505545003661 
 ประเภทธุรกิจ :    โรงแรม รสีอรท์ หอ้งชดุ 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    51/4 หมูท่ี ่1 ถ.เชียงใหม-่สนัก าแพง ต.ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่50000  

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      1,290,000,000  บาท (หนึง่พนัสองรอ้ยเกา้สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  129,000,000  หุน้ (หนึง่รอ้ยยี่สบิเกา้ลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     10  บาท (สบิบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  128,990,601 หุน้ (หนึง่รอ้ยยี่สบิแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นหกรอ้ยเอ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

 (4) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (APK) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105543042522 
 ประเภทธุรกิจ :    ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    5114 หมูท่ี่ 1 ต.ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่50000 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      310,000,000  บาท (สามรอ้ยสบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  3,100,000  หุน้ (สามลา้นหนึง่แสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  3,099,996 หุน้ (สามลา้นเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
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(5) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท ดาราเทวี จ ากดั (DV) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0505544003748 
 ประเภทธุรกิจ :    ผูถื้อกรรมสทิธ์ิและใหเ้ช่าเครือ่งหมายการคา้ 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    51/12 หมูท่ี ่1ถ.เชียงใหม-่สนัก าแพง ต.ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่50000  

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      20,000,000 บาท (ยี่สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  2,000,000 หุน้ (สองลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     10 บาท (สบิบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,999,994 หุน้ (หนึง่ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสีหุ่น้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

6.4 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์:   บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
    อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
   93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 
   โทรศพัท ์0-2009-9000 
   โทรสาร  0-2009-9991 
       Website : www.tsd.co.th     
  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต :   (1)  นายชยัยทุธ องัศวุิทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3885 หรอื 
    (2)   นางณฐัสรคัร ์สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4563 และ/หรอื   

   (3)  นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  5007 และ/หรอื 
   (4) นางสาวจารุณี นว่มแม่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5596 และ/หรอื 
   (5) นายศิรเมศร ์อคัรโชตกิลุนนัท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  11821 

  ผูส้อบบญัชีแหง่ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
     491/27 อาคารสลีมพลาซา่ ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

   โทรศพัท ์ 0-2234-1678 
    โทรสาร  0-2237-2133 
 ที่ปรกึษากฎหมาย : บรษัิท ฟีนิกซ ์แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดั 
    88 อาคารปาโซ ่ชัน้ 17 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
   โทรศพัท ์  0-2634-3335 
   โทรสาร    0-2634-3988 
    
6.5. ข้อมูลอืน่  
 - ไมม่ี- 
 
 
 

http://www.tsd.co.th/
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ตามงบการเงินประจ าปี 2563 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,691,819,598 บาท และทุน
ช าระแลว้ 2,020,842,072 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,020,842,072 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ขอ้มลู ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
7.3.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  

 ตามงบการเงินประจ าปี 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บรษัิทฯ มีใบส าคญัแสดงสทิธิดงันี ้
 (1) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ ครัง้ที่ 2 (IFEC-W2) ของบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ริ่มซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดต้ัง้แตว่นัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ  อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็น
เนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ("IFEC-W2") 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และโอนเปลีย่นมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 456,153,173 หนว่ย  
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right 

Offering) โดยไม่คิดมลูค่าในอตัราสว่น 4 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย กรณีมีเศษ

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 1.  นายทวิช  เตชะนาวากลุ 238,421,100 11.80 
 2.  นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 64,060,600 3.17 
 3.  บรษัิทฯ  ณศุาบรุ ีจ ากดั 56,198,400 2.78 
 4.  นายอนนัต ์ ตนัตสรินิทร ์ 54,814,800 2.71 
 5.  นางจิดาภา กนัตสสุริะ 50,000,000 2.47 
 6. บรษัิท ไทยเอ็นวีอาร ์จ ากดั (มหาชน) 19,625,385 0.97 
 7.  นายสวา่ง  มาสะกี 17,958,800 0.89 
 8.  นางลิม้ศร ีบรุนิทรก์ลุ        16,805,000  0.83 
 9. นางกณัสนินัทน ์ พงษ์นฤสรณ ์ 15,222,443 0.75 
10.  นายทวี  กลุเลศิประเสรฐิ 14,690,465 073 
11. ผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ 1,473,045,079 72.89 

รวม 2,020,842,072 100.00 
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ของใบส าคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ใหต้ดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

 (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั ครัง้ที่ 1 (IFEC-W1) ของบริษัทฯ ฯไดร้บัอนุญาตใหเ้ริ่มซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดต้ัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ  อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็น
เนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ("IFEC-W1") 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และโอนเปลีย่นมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 458,766,911 หนว่ย  
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี (วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิคือ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2557 วนัที่

ครบก าหนดคือ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560) และผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิสามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ไดด้งันี ้วนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้ที่ 1 ในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกบั
วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2557) ก าหนดการใชส้ิทธิครัง้ที่ 2 ในวนัท าการ
สดุทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2558 และครัง้สดุทา้ยจะสามารถใชส้ทิธิ
ไดใ้นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ (IFEC-WI) มีอายคุรบ 3 ปี (ตรงกบัวนัที่ 
23 กมุภาพนัธ ์2560) หากวนัดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษัทฯ  
ให้เลื่อนวันก าหนดใช้สิท ธิ เ ป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่ว 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่าในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสทิธิ 1 หนว่ย รวมจ านวนไมเ่กิน 458,766,911 หนว่ย กรณีมีเศษ
ของใบส าคัญ  แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ใหต้ดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้ของบริษัทฯ ทัง้ IFEC-W1 และ IFEC-W2 พน้สภาพการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เนื่องจากการขึน้เครือ่งหมาย SP ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2560 และ 7 กรกฎาคม 2561 ตามล าดบั 

7.3.2 หุ้นกู ้
 เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
อายหุุน้กู ้2 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 5.40 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2560 
มลูคา่รวม 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาท) ในที่ประชุมผูถื้อหุน้กู ้เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดน้ าเสนอแผน
แนวทางช าระหนี ้โดยจะปรบัโครงสรา้งหนีต้ั๋วแลกเงินและหุน้กูท้ัง้หมดเป็นหุน้กูร้ะยะยาว ในวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ดงันี ้
 (1) ตั๋วแลกเงินท่ีผิดนดัช าระหนีแ้ลว้ จ านวนเงิน 2,130 ลา้นบาท บริษัทฯ จะออกหุน้กูร้ะยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 
 (2) ตั๋วแลกเงินท่ียงัไมถ่ึงก าหนดชระ จ านวนเงิน 1,086 ลา้นบาท บรษัิทฯ จะช าระคืนเงินตน้ในอตัรารอ้ยละ 60 และ
จะออกหุน้กู ้จ านวน 434.4 ลา้นบาท  ระยะเวลา 3 ปี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 



รายงานประจ าปี 2563 

58 
 

 (3) หุน้กู ้จ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท บริษัทฯ จะช าระคืนเงินตน้ในอตัรารอ้ยละ 60 และจะออกหุน้กูจ้  านวน 1,200 
ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้

และหกัส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปีของงบการเงินโดยจะจ่ายในปีถดัไป ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัแผนการด าเนินการ การลงทนุหรือ
ขยายธุรกิจ และความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผล
ประจ าปีแลว้ จะตอ้งเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มี
อ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ  มีจ านวน 9  ทา่น ประกอบดว้ย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ช่วงระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง 
1. นายทวชิ เตชะนาวากลุ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 8 มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั 
2. นายหาญ เช่ียวชาญ กรรมการและรองประธานกรรมการ 8 มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั 
3. นางสาวประนอม               โฆวินวิพฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 8 มี.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2564 
4. นายพิชิต สนิพฒันสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 8 มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั 
5. นายอดลุ ขาวละออ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 20 เม.ย. 2563 – 12 ม.ค.2564 
6. นายประพฒัน ์ ยอขนัธ ์ กรรมการ 30 มิ.ย. 2563 –  ปัจจบุนั 
7. นางสาวเยาวโรจน ์ กลิน่บญุ กรรมการ 30 มิ.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 
8. นายกฤษฏา  พฤติภทัร กรรมการ 30 มิ.ย. 2563 –  ปัจจบุนั 
9. นายภวูดล สนุทรวิภาต กรรมการ/เลขานกุารบรษัิทฯ 25 มิ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2564 

หมายเหต ุ- อา้งอิงขอ้มลูตามขอ้มลูการจดทะเบียนรายชื่อกรรมการ ชว่งระหว่างวนัที่ 30 กันยายน 2562 - 25 มิถนุายน 2563 และสารสนเทศของ
บรษัิทฯ ที่เผยแพรใ่นระบบตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ทัง้นี ้ตามขอ้มูลการจดทะเบียนรายช่ือกรรมการกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีรายช่ือ
กรรมการปรากฏดงันี ้

 ระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 –  25 มิถนุายน 2563 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
1. พลตรบีญุเลศิ แจง้นพรตัน ์
2. นายฉตัรณงค ์ ฉตัรภตูิ 
3. นายพิชิต สนิพฒันสกลุ 
4. นายทวชิ เตชะนาวากลุ 
5. นายหาญ เช่ียวชาญ 
6. นางสาวประนอม               โฆวินวิพฒัน ์
7. นายบญุเลศิ เอีย้วพรชยั 

 ระหวา่งวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 -  27 ตลุาคม 2564 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ  ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
1. พลตรบีญุเลศิ แจง้นพรตัน ์  5. นายทวชิ เตชะนาวากลุ 
2. นายฉตัรณงค ์ ฉตัรภตูิ  6. นายบญุเลศิ เอีย้วพรชยั 
3. นายพิชิต สนิพฒันสกลุ  7. นางสาวประนอม โฆวินวิพฒัน ์
4. นายหาญ เช่ียวชาญ  8. นายอดลุ ขาวละออ 
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 ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ   
1. บรหิารจดัการบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้

ถือหุน้ ที่เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ  
2. พิจารณาอนมุตัิและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ  

เสนอ 
3. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษัิทฯ  รวมทัง้ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและการจดัการของ

ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือ
บางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทฯ เอกชนหรือบริษัทฯ มหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียน การออกหุน้กู ้เป็นตน้ 

4. แต่งตัง้กรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจ าเป็นในการดแูลจดัการเฉพาะกิจเพื่อ
ประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมถึงอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอื่นกระท าการอย่าง
หนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได ้และคณะกรรมการสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

5. ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินตามนโยบายที่วางไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และแจง้ใหฝ่้ายบริหารน าเสนอเรื่องที่มี
นยัส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อ
พิจารณาใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส านักงานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

6. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการภายใตก้รอบท่ีไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 
7. ก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยง และจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 

และจัดใหม้ีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบตัิงานภายใน ด าเนินการ ติดตามผล และประสานงานโดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

8. ปฏิบตัิหนา้ที่โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ใหเ้ป็นประโยชน ์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มี
ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ มีจรยิธรรมและมีความโปรง่ใสในการก าหนดนโยบายการบรหิารงานและการด าเนินธุรกิจ 

การสรรหากรรมการ 
เกณฑใ์นการคดัเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคดัเลือกจากบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณแ์ละ

วิสยัทศันท์ี่สามารถเอือ้อ านวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบคุคลตามเกณฑค์ณุสมบตัิมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทฯ 
มหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งและเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตัง้ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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4.     เมื่อมีการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการซึง่พน้
จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได  ้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นางสาวประนอม  โฆวินวิพฒัน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพิชิต สนิพฒันสกลุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอดลุ ขาวละออ กรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ดงันี ้ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหม้ีระบบการควบคมุภายใน (internal control)  และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
แตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอื กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้ประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ   
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.3 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารมีจ านวน  4 ทา่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นายทวชิ เตชะนาวากลุ          ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายหาญ เช่ียวชาญ รองประธานกรรมการบรหิาร 
4. นายภวูดล สนุทรวิภาต กรรมการบรหิาร 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
1. ก าหนดวิธี หรอืแผนปฏิบตัิการ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อมอบหมายใหฝ่้าย

จดัการไปด าเนินการ ทัง้นี ้ในการบรหิารกิจการของบรษัิทฯ จะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หรอืค าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ
บรษัิทฯ ก าหนด  

2. จัดท าวิสยัทัศน ์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และกลั่นกรอง
งบประมาณของฝ่ายจดัการบรษัิทฯ และบรษัิทฯ ยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทและบรษัิทฯ ยอ่ย และมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้แลว้
รายงานการอนมุตัิเฉพาะกรณีดงักลา่ว ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารบัทราบในวาระการประชุมถดัไปจากวนัที่
อนมุตัิ โดยในการด าเนินการใดๆ ตามที่กลา่วขา้งตน้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการอนมุตัิค่าใชจ้่ายหรือการจดัซือ้  
หรอืจดัจา้ง หรอืเช่า หรอืเช่าซือ้ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการลงทนุของบรษัิทฯ และบริษัทฯ ย่อยทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและ
งานสนบัสนนุและอนุมตัิการกู ้หรือการขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย  การ
อนมุตัิการกูห้รอืใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย ไดใ้นวงเงินไมเ่กิน  100  ลา้นบาท  

5. แต่งตัง้คณะท างานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหนา้ที่กเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม 
รวมทัง้ก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพื่อด าเนินการใดๆ แทน 
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแหง่อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารก็ได  ้

6. พิจารณาสอบทานและน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแ้ก่คณะกรรมการบริษั เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

7. พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เพื่อรบัทราบ 

8. ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การต่อตา้นคอรร์ปัชั่นและงานอื่นๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย 
 

8.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. นายทวชิ เตชะนาวากลุ          ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

1. ก าหนดกลยทุธแ์ละขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจใหบ้รรลเุปา้หมายที่คณะกรรมการก าหนด 
2. ควบคมุดแูลใหม้ีการด าเนินการตามกลยทุธด์งักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้ธุรกิจใหม่ที่เป็นไปไดเ้พื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่       

บรษัิทฯ และพนกังานของบรษัิทฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณา 
4. สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 
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5. อนมุตัิและ/หรอืมอบหมายการท านิติกรรมเพื่อผกูพนับรษัิทฯ ส าหรบัธุรกรรมปกติของบรษัิทฯ ภายในวงเงินไมเ่กิน 
10  ลา้นบาท  

6. ด าเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบรหิาร 

7. ประสานงานผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบรษัิทฯ  
8. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองคก์ร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การถอดถอน การ

ก าหนดเงินคา่จา้ง คา่ตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนสัพนกังาน สวสัดิการ และการเลิกจา้ง พนกังานในระดบัต่างๆ 
ของบรษัิทฯ ซึง่ไมไ่ดด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรหิารและไมร่วมถึงประธานกรรมการบรหิาร 

9. รบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัของรฐั ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

ทัง้นีก้ารก าหนดอ านาจอนมุตัิและด าเนินการใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารนัน้ ตอ้งปฏิบตัิตามหรือไม่ขดักบักฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัมติที่ประชุมถือหุน้ และประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.)
และของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่นเรื่องการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ จดทะเบียน เรื่อง
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผย รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ จดทะเบียนและเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ เป็นตน้  
 
8.5 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    
  เพื่อความคลอ่งตวัและศกัยภาพในการบริหารงาน บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารในการก ากบัดแูล
งานดา้นตา่งๆ ประกอบดว้ย 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 
 โดยรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. บรหิารงาน ก ากบัดแูล สั่งการ และประสานงานอนัเก่ียวกบัดา้นบรหิารสนิทรพัยแ์ละพฒันาธุรกิจ ตลอดจนงาน
โครงการตา่งๆ ของบรษัิทยอ่ย  

2. บงัคบับญัชาพนกังานในหนว่ยงานของตน 

3. เสนอโยกยา้ย  แตง่ตัง้พนกังานใตบ้งัคบับญัชาในหนว่ยงานของตนและเสนอขึน้เงินเดือน โบนสัตอ่รองประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไป  เพื่อขอใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารพิจารณาอนมุตัิ 

4. พิจารณาอนมุตัิรายจา่ยลงทนุ และรายจา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานในต าแหนง่ ภายใตค้  าสั่งหรอื
ประกาศขององคก์ร ทัง้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

5. ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงนิ 
 โดยรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายบญัชีการเงินมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ควบคมุการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  

2. พิจารณากลั่นกรองหรอือนมุตัิการใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ธุรกรรมทาง
การเงิน ปรับปรุงหนีแ้ละตัดหนีสู้ญตามอ านาจที่ก าหนด รวมถึงอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส  าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิท  และพิจารณาการกูย้ืม
เงินเงิน  การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ  หรอืการขอสนิเช่ือตา่งๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ภายในวงเงินท่ีก าหนด โดยจะตอ้งน าเสนอ
ขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

3. ด าเนินการตามค าสั่งและติดตามงานที่มีความส าคญัของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบรหิาร  และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

4. พิจารณาอนมุตัิหรอืรบัทราบกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการบรหิารงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ที่เห็นวา่จ าเป็นหรอื
สมควรเป็นการเรง่ดว่นเพื่อแกปั้ญหา ซึง่หากไมด่  าเนินการแลว้จะเกิดความเสยีหายแก่บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย และใหร้ายงานตอ่
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการบรษัิททราบ 

5. ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ยอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

6. ก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์   แผนงาน  วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยยึดพันธกิจและ
เปา้หมายของบรษัิทฯ เป็นหลกั 

7. ควบคุมการท างานทัง้หมดในฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท างบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรรงบประมาณ
ใหก้บัฝ่ายตา่งๆ 

8. จดัท าระบบขอ้มลูดา้นการเงินและการบญัชีลงในระบบคอมพิวเตอรร์ว่มกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ควบคมุบญัชียอดรบั-จ่ายของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  

10. ควบคมุการบรหิารเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยา่งมีประสทิธิภาพ 

11. จัดท าเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบรหิารรบัทราบ 

12. ก ากบัดแูลการจดัท างบการเงิน ตลอดจนการปฎิบตัิงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฏเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย 
 โดยรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารงานกฎหมายมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. บรหิารงานดา้นกฎหมายและคดีความ ตลอดจนใหค้วามเห็น ค าปรกึษา หรือขอ้เสนอแนะในการด าเนินการดา้น
กฎหมายแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ส่วนงานอื่นและ
ประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

2. ตรวจสอบและก ากบัดแูลความเสีย่งทางกฎหมายในการด าเนินงานและการด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครอื 

3. ตรวจสอบ จดัท า แกไ้ข เอกสารของบรษัิท อาทิ สญัญา หนงัสือโตต้อบ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจน
การติดตามเอกสาร 

4. ใหก้ารสนบัสนนุดา้นกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนดแูลเอกสารและส านวนคดี
ความตา่งๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 
 5. ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
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 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. การบริหารภายในองคก์รของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การ
ก าหนดเงินคา่จา้ง คา่ตอบแทน โบนสั สวสัดิการพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพประเพณี และสอดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น พรบ.คุม้ครองแรงงานฯ ในต าแหน่งงานที่ต  ่ากว่าระดบัผูจ้ดัการฝ่ายลงมา ทัง้นี ้รวมถึงมีอ านาจในการลงโทษพนกังานโดย
ออกค าสั่งดว้ยการตกัเตือนดว้ยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน เสนอใหอ้อก เลกิจา้ง และไลอ่อก  

2. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินกิจการหรอืบรหิารงานของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 

3. ประเมินความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก าหนดแผนสรา้งความ
พรอ้มของก าลงัคน โดยพฒันาพนกังาน หรือสรรหาพนกังาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก สร้างแผนสรรหาพนกังานและ
พัฒนาฝึกอบรมพนักงานไวไ้ด้ล่วงหนา้ คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมใชเ้ครือ่งมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพื่อวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 

4. พิจารณาอนมุตัิหรอืรบัทราบกิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการบรหิารงานของบรษัิทฯ และบริษัทในเครือ ที่เห็นว่าจ าเป็น
หรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด าเนินการแลว้จะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและให้
รายงานตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

5. มีอ านาจพิจารณากลั่นกรองหรืออนมุตัิการวา่จา้งที่ปรกึษา การจดัซือ้จดัจา้ง ตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
 6. บริหารงาน ก ากับดูแล สั่งการ และประสานงานอนัเก่ียวกับงานดา้นธุรการ ดา้นบุคลากรและสวสัดิกา ร ดา้น
จัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ ์ดา้นบริหารจัดการส านักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้ให้
หมายความรวมถึงงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการภายในองคก์รของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 
 

8.6 เลขานุการบริษัทฯ    
    บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทฯ เพื่อท าหนา้ที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยใหก้รรมการและ
บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ตลอดจนดแูลการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  
และขอ้พงึปฏิบตัิตา่งๆ รวมทัง้ดแูลการจดัท าและเก็บรกัษาเอกสารประกอบการประชมุ และการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุ ผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายบญุเลศิ เอีย้วพรชยั                            เลขานกุารบรษัิทฯ   

 

หมายเหตุ: สิน้สดุการด ารงต าแหนง่เลขานกุารบรษิัท ตัง้แต่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 
 
การสรรหากรรมการ 

เกณฑใ์นการคดัเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคดัเลือกจากบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณแ์ละ
วิสยัทศันท์ี่สามารถเอือ้อ านวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบคุคลตามเกณฑค์ณุสมบตัิมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทฯ 
มหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งและเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตัง้ดงันี  ้
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1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 เมื่อมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการซึง่พน้
จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได  ้
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทฯ มหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างในการ
ประชมุคณะกรรมการครัง้ตอ่ไปเวน้แตว่าระของกรรมการเหลอืนอ้ยกวา่ 2เดือนโดยบคุคลดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและไม่นอ้ยกว่า  4 ครัง้ต่อปีและมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยมีการก าหนดวาระการประชมุชดัเจนและมีการสง่หนงัสอืเชิญประชุมลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7 วนั 
เวน้แต่กรณีเป็นการประชุมฉุกเฉิน และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษรทุกครัง้เพื่อใหค้ณะกรรมการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 

8.7  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บรษัิทฯ มีนโยบายก าหนดและจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบรายเดอืนตามที่ไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหน้ 
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทยอ่ย  
เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย จึงท าใหม้ีการบริหารงานแยกต่างหากอย่างเป็นอิสระโดยบริษัทฯ มี
เพียงสง่ตวัแทนกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ไปก ากบัดแูลบริษัทย่อยในเชิงนโยบาย ดงันัน้กรรมการและผูบ้ริหารของ
บรษัิทฯ จึงไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทยอ่ยแตอ่ยา่งใด 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   
คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปอยางเหมาะสม 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 
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8.8 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษัิทฯ  มีพนกังานทัง้สิน้ 5 คน  

 
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ เช่ือว่าทรพัยากรบุคคลเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุในการน ามาซึ่งผลงานที่สรา้งสรรคแ์ละมีคุณภาพตลอดจนการ
ท างานท่ีมีประสทิธิภาพดงันัน้บรษัิทฯ จึงมีนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรเพื่อเขา้รว่ม
เป็นทีมงานโดยมุง่เนน้บคุลากรท่ีมีคณุภาพและมีความตัง้ใจจรงิที่จะเป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทฯ  
 

9. การก ากับดูแลกจิการ 
 ปัจจบุนับรษัิทฯ มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดดีงันี ้
9.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกับการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยจะไดก้ าหนดเป็น
นโยบายที่ครอบคลมุถึงโครงสรา้งและขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีหนา้ที่ในการก ากบัใหบ้รษัิทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความเพียงพอ
โปรง่ใส ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และสาธารณชนอย่างสม ่าเสมอ มีการก ากบัควบคมุดแูลกิจการที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้และมี
การควบคมุบรหิารความเสีย่งเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่นกัลงทนุ และยงัค านึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไวซ้ึ่ง
ความเป็นธรรมตอ่คูค่า้ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุๆ กลุม่  
 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทฯ  ตระหนกัใหค้วามส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้ และใหส้ทิธิผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั โดยบรษัิทฯ มีนโยบายใหข้อ้มลูและ
ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินในการ
เปลีย่นแปลงที่ส  าคญัตา่ง ๆ โดยที่บรษัิทฯ มีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั มีการก าหนดใหม้ีการ
จดัประชมุ และก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชมุ และวิธีการตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด โดยสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้ และระบุเอกสารที่ตอ้งใชแ้สดงตวัในการเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่
สามารถเขา้ประชมุได ้โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มดว้ยทกุครัง้เพื่อตอบขอ้ซกัถามของที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยประธานกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูแ้ทนใน
ฐานะประธานที่ประชุมจะไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่งที่เสนออยา่งเหมาะสม  
 
การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 
 บรษัิทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ผุถื้อหุน้ที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชุม บริษัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ หรอืผูร้บัมอบอ านาจเป็นตวัแทนในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ได ้ 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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 เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละใหผู้ท้ี่อาจมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงเพื่อใหเ้กิดความ
โปรง่ใส หากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเขา้ขา่ยตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ก าหนด หรอืกฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ จะให้
รบัทราบเฉพาะผู้ที่เก่ียวขอ้งเท่านั้น และห้ามมิใหผู้้บริหารใช้ขอ้มูลภายในมาก่อให้เกิดผลประโยชนส์่วนตน โดยบริษัทฯ 
ก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 บรษัิทฯ  ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก ซึ่งรวมถึง                
ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้คูแ่ขง่ทางการคา้ และสงัคมสว่นรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหวัขอ้ดงันี ้ 

   พนกังาน : บรษัิทฯ  เนน้การสง่เสรมิการพฒันาความรู ้ความสามรถของพนกังานทกุระดบัอย่าง
ต่อเนื่องไดร้บัปฏิบตัิและไดร้บัโอกาสเท่าเทียมกนั ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการแก่
พนกังานอย่างเหมาะสมเป็น ตลอดจนดแูลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน
เพื่อสขุอนามยั และความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังาน รวมทัง้สง่เสริม
ใหป้ฏิบตัิงานภายใตค้า่นิยมที่ดีรว่มกนัและความสามคัคีภายในองคก์ร 

   คูค่า้และเจา้หนี ้ : บริษัทฯ ไม่เรียก รบั หรือยอมรบัทรพัยส์ิน  หรือประโยชนอ์ื่นใด ที่ไม่สจุริตในการคา้
กบัคูค่า้ และ/หรอืเจา้หนี ้โดยหากไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว หรอืมีขอ้มลู
วา่มีการกระท าที่ไมส่จุรติเกิดขึน้ จะรบีแจง้หรอืเปิดเผยขอ้มลูตอ่คูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้
เพื่อรว่มกนัแกไ้ขปัญหาและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย  

   ลกูคา้ : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ                                                                       
มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า ได้ เ ป็นอย่ า งดี                                       
โดยเนน้ใหค้วามส าคญัถึงคณุภาพสนิคา้ การบรกิาร ราคาที่เหมาะสม และความตรง
ตอ่เวลา 

   คูแ่ขง่ขนั : บริษัทฯ  มีนโยบายใหป้ฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัดว้ยความสจุริต
โดยด าเนินการแข่งขนัอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายต่างๆ  ที่ เก่ียวขอ้งอย่างมีคณุธรรม 
ปฏิบตัิตามกฎกติกาการแขง่ขนัท่ีดี 

  สงัคมสว่นรวม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจที่มีส่วนรบัผิดชอบต่อสงัคม 
โดยมีความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนทัง้ในสถานที่ของลกูคา้และของ
บริษัทฯ เอง และไดป้ฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บรษัิทฯ  มีการเผยแพรท่ัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่การเงินตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส เพื่อจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้  นกัลงทนุ และ นกัวิเคราะห ์ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้
ปรบัปรุงขอ้มลูและขา่วสารใหท้นัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
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คุณภาพของรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ ากบัดแูลใหร้ายงานทางการเงินของบรษัิทฯ ที่จดัท าขึน้ไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี

ที่รบัรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน  

 

ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
บริษัทฯ จัดใหม้ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relation) เพื่อเป็นตวัแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้                 

ผูล้งทุนสถาบัน นกัลงทุน นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต์
บริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th 
หรอืที่ E-Mail Address : administrator@ifec.co.th หรอืที่โทร. 02-168-1378 

 
9.2  คณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนเก่ียวกับ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกรรมการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มีความ
ซื่อสตัยส์จุริตมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้มีความตัง้ใจด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีหนา้ที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการก ากบัควบคมุฝ่ายบริหารใหด้  าเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลคณะกรรมการมีความรบัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัมีการจดัใหม้ีการประชุม
คณะกรรมการ อย่างสม ่าเสมอและมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทฯ มีความโปรง่ใสซึง่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 9 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นตวัแทน 
ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด ตามที่หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทฯ 
จดทะเบียนก าหนดไว ้ซึง่เพียงพอท่ีจะสามารถสอบทานการบรหิารจดัการงานของบรษัิทฯ ไดแ้ละเพื่อใหก้ารก ากบัดแูลกิจการมี
ประสทิธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุจะหมนุเวียนกนัออก
ตามวาระคราวละ 1 ใน 3 

 

การประชุมคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษ โดย
ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จะเป็นผูด้แูลใหค้วามเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระ
การประชุม โดยในการประชุมมีการก าหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้
กรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ โดยกรรมการสามารถขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ไดจ้ากเลขานกุารบรษัิทฯ   
    ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอในการประชุม 
เพื่อท่ีจะใหฝ่้ายจดัการเสนอเรือ่งและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัไดอ้ย่างรอบคอบโดยทั่วกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ี
เลขานุการหนา้ที่ใหก้ารสนบัสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมท าหนงัสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จด

http://www.newsnetwork.co.th/
http://www.newsnetwork.co.th/
mailto:ir@newsnetwork.co.th
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บนัทกึและจดัท ารายงานการประชมุ โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
กรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุครัง้

ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้คณะ ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ ใหพ้ิจารณาจาก
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ตามวาระ และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือก
เขา้ด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด ้ 
 ทัง้นี ้เกณฑใ์นการคดัเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคดัเลือกจากบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณ์
และวิสยัทศันท์ี่สามารถเอือ้อ านวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑค์ุณสมบตัิมาตรา  68 แห่งพระราชบญัญัติ 
บรษัิทฯ มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งและ
เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตัง้ดงันี  ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2.  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 เมื่อมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการซึง่พน้
จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได  ้
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทฯ มหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างในการ
ประชมุคณะกรรมการครัง้ตอ่ไปเวน้แตว่าระของกรรมการเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดือนโดยบคุคลดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ยอ่ยในเครือ 
  บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทฯ ย่อยในเครือ โดยการแต่งตัง้ตวัแทนที่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของ
บรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทฯ ย่อยในเครือ เพื่อใหม้ีสว่นรว่มเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ 
โดยมีสว่นในการควบคมุและก าหนดนโยบายการบรหิารงาน 
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9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคมุมิใหบ้คุลากรของบริษัทฯ น าขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรือน าไปใช้
เพื่อประโยชนส์ว่นตนรวมถึงเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในบริษัทฯ 
ดงันี ้
              1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารใหร้บัทราบเก่ียวกบัหนา้ที่ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนคู่สมรส
และ บุตรที่ไม่บรรลนุิติภาวะรวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์ .ศ. 2535 และตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
              2. ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ละจดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่วใหแ้ก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
              3. ด าเนินการสง่หนงัสอืเวียนเพื่อแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบวา่ผูบ้รหิารที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญัที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง  1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลู
ภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนและหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ ส  านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  ในรอบปีบญัชี 

2562 ดงันี ้
บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น    จ านวนเงิน  1,310,000 บาท 
จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิทยอ่ย  จ านวนเงิน 9,190,000 บาท 
รวมทัง้สิน้ จ านวนเงิน 10,500,000 บาท 

2. คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
-ไมม่ี-  

 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
 พนักงานเป็นทรพัยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัทฯ  จึงไดมุ้่งพัฒนาเสริมสรา้ง
วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดีงาม รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพและใหค้วาม
เคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน การวา่จา้งแตง่ตัง้และโยกยา้ยพนกังานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใชท้รพัยากร
บคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ  
 

 บริษัทฯ มีความรบัผิดชอบในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชิวิตและทรพัยส์ินของ
พนกังานอยูเ่สมอ และยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งความพึงพอใจสูงสุด โดยค านึงถึงการ
เจรญิเติบโตของมลูคา่บรษัิทฯ ในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปรง่ใส 
และเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้ 

จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน 
 บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัทางการคา้โดยวิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขดั
ตอ่จรยิธรรม  

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
 การด าเนินธุรกิจกับคู่คา้ใดๆ ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ  หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มีการ
ค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ การคดัเลอืกคูค่า้ตอ้งท าอยา่งยตุิธรรม  

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนักการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่ วยเหลือสังคม การสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชนตลอดจนการสนบั สนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทฯ มีการด าเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นในการสรา้งความพงึพอใจและมั่นใจใหก้บัลกูคา้ที่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีดีมีคณุภาพใน
ระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. สินค้าหรือบริการ ด าเนินงานเพื่อใหส้ินคา้หรือบริการทีมีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง  

 

2. การรักษาข้อมูลของลูกค้า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บั
อนุญาตจากลกูคา้หรือจากผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบท
บงัคบัของกฎหมาย 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัควรรบัรูเ้ขา้ใจและส านึกในบทบาทหนา้ที่ของตนเองดว้ยความรบัผิดชอบ

และบริหารทรพัยากรต่างๆ ใหบ้รรลเุป้าหมาย รวมทัง้กลา้ตดัสินใจ และยอมรบัผลของการตดัสินใจนัน้โดยไม่ผลกัภาระใหก้ับ
ผูอ้ื่น 

 

ความรู้ ความสามารถ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดับจะมุ่งเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถที่จ าเป็น โดยการประเมินความรู้

ความสามารถและทกัษะตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสมกบังานท่ีรบัผิดชอบและพฒันาตอ่ยอดอยูเ่สมอ 
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การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สิน้เปลือง (Efficiency and Economy) 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัควรท างานโดยเนน้การพฒันาตนเอง และวิธีการท างานใหด้ีที่สดุอยู่เสมอ 

ดว้ยการวางแผนแสวงหาแนวทางปอ้งกนัรวมทัง้ประเมินทางเลอืก และตดัสนิใจแกปั้ญหา เพื่อใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายที่ไดต้ัง้
ไวด้ว้ยการใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั ไมส่ิน้เปลอืง และใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ที่สดุ 

ความคิดสร้างสรรค ์ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จะมุ่งเสริมสรา้งความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์ (Creativity) แนวทาง

ใหม่ๆ  ในการปรบัปรุงงานของบรษัิทฯ ศกึษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ยึดติดหรือตีกรอบการท างาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั 

การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผู้อื่น  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของบริษัทฯ ที่มีสาระส าคญั 
และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณต์่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน  
 การใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับรษัิทฯ  ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูที่เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัผูท้ี่ไม่มี
หนา้ที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดร้บัมอบหมาย ไม่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารแทนบริษัทฯ ได ้ไม่ว่าในดา้นใดอนัอาจส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 
  1. การรบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน ์หรือผลตอบแทนใดๆ อนัอาจท าใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนกังานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องลกูคา้และบริษัทฯ  
พงึปฏิบตัิดงันี ้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับ เ งินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เ ป็นการ  
สว่นตวัจากลกูคา้คูค่า้ ของบรษัิทฯ หรอืจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษัิทฯ  

- กรรมการ  ผู้บ ริหา ร  และพนัก งานทุก ระดับจะไม่กู้ยื ม เ งินหรือ เ รี่ ย ไ ร เ งินจากลูกค้าหรือผู้ท  า  
ธุรกิจกับบริษัทฯ เวน้แต่ เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคารหรือ หรือสถาบัน
การเงินดงักลา่ว        

- กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับจะไ ม่ รับของขวัญที่มี มูลค่า เ กินกว่าปกติประเพณี 
นิยมที่บคุคลทั่วไปพงึปฏิบตัิตอ่กนั 

 2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบรษัิทฯ  
 การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และเวลาท างาน

ของบรษัิทฯ และตอ้งไมเ่ป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจบรษัิทฯ  การท าธุรกิจใดๆ กบับรษัิทฯ ทัง้ในนามสว่นตวัครอบครวั หรอืในนามนิติ
บคุคลใดๆ ที่ตนมีสว่นไดส้ว่นเสยีจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด 
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การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น 
ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 

การรักษาทรัพยส์ินของบริษัทฯ  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัมีหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาการใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ 
เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ  โดยไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

การก ากับดูแลและรายงาน 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั ในกรณีที่มีการพบเห็นการปฏิบตัิที่
อาจขดัต่อจรรยาบรรณ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้แตก่รณี 
 ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลและสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณนี ้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมีค าถามหรือขอ้สงสยัให้ผูบ้ริหารและพนักงานปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ในกรณีที่มีขอ้ขดัแยง้ การตีความ ใหถื้อค าชีข้าดของประธานกรรมการ บรหิารเป็นท่ีสดุ 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
ภาพรวมการด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องที่ส  าคัญไม่นอ้ยกว่าการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ ได้
ด  าเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเป็นการเกือ้กูลซึ่งกนัและกนัระหว่างธุรกิจกับสงัคม
โดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการใหค้วามใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสงัคม อนัจะเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนทัง้ในดา้นธุรกิจ การพฒันาสงัคม และรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯ ฯจึงไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ และกลยทุธท์ี่จะ
น าไปสูค่วามยั่งยืน  

แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะด าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรม จรรยาบรรณและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกบัการใสใ่จ

และดแูลรกัษาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อที่จะน าพาใหบ้รษัิทฯ มีการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข็งแกรง่ ดว้ยการปฏิบตัิตาม
หลกัแห่งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการสรา้ง 
“ความยั่งยืนขององคก์ร (Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งส  าคญัยิ่งในการบริหารจดัการองคก์รธุรกิจสมยัใหม่การก าหนด
นโยบายของ CSR เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อ ชุมชนสงัคม และผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง จะก่อใหเ้กิดคณุประโยชนใ์นหลายดา้น อาทิ การสรา้งความน่าเช่ือถือ การสรา้งภาพลกัษณข์องบริษัทฯ ที่ดีต่อสงัคม 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามปรชัญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  จึงเห็นควรก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้
กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัยดึถือและน าไปปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 ในช่วงระหวา่งปี 2560-2562 บริษัทฯ ประสบปัญหาการแต่งตัง้คณะกรรมการในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึง
สง่ผลต่อการควบคมุภายในที่ยงัไม่ไดด้  าเนินการใหค้รบถว้น การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการโดย
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากตอ้งเรง่แกไ้ขปัญหาการจัดท าและจัดส่งงบการเงินที่ไม่ได้
จัดท า รวมถึงแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประการแรกก่อน ใน
ขณะเดียวกนัก็ไดพ้ิจารณาการพฒันาระบบควบคมุภายในควบคู่กนัไป โดยที่ผ่านมาไดจ้ดัใหม้ีที่ปรกึษาดา้นตรวจสอบภายใน
และในปัจจบุนับรษัิทฯ มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน เพื่อพฒันาระบบควบคมุภายใน 
 อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบนัมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์
และสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจบุนั โดยบรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร
และระดบัปฏิบตัิงานเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพจึงไดก้ าหนดภาระหนา้ที่อ  านาจการด าเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานไวเ้ป็น
ลายลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรพัยส์ินของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน
ผูต้ิดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมี
การควบคมุภายในที่เก่ียวกบัระบบการเงินโดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานที่รบัผิดชอบ 
ทัง้นีปั้จจุยนับริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายในและอยู่ระหว่าง่การจดัใหม้ีระบบควบคมุภายภายในขึน้เพื่ อท าการ
ส ารวจและตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นระยะเพื่อจดัท ารายงาน ใหผู้บ้ริหารและกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาพรอ้มทัง้ท าขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงระบบตรวจสอบควบคมุภาย ในของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึน้โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิงานการประเมินระบบการ
ควบคมุภายในของบรษัิทฯ  
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายในเป็นไปขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

12. รายการระหว่างกัน 
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทอาจมีรายการระหว่างกนักับบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้หรือ

บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัที่ผ่านมาไดด้แูลใหก้ารเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่างสมเหตสุมผล ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบ  ยงัท าหนา้ที่พิจารณาสอบ
ทานถึงการท ารายการเก่ียวโยงที่ตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการตลาดทนุแลว้ว่ารายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้นัน้เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจปกติ
หรอืสนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษัิท หรอืเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป ไมม่ีการถ่ายผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทและบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกับบริษัทแต่ละ
รายการ บรษัิท ค านงึถึงเนือ้หาความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย ทัง้นีข้อ้มลูส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31  ธันวาคม  2563  
รายละเอียดรายการระหวา่งกนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 9 และ ขอ้ 10 ดงัตอ่ไปนี ้

  

12.1 รายการธุรกิจที่ส าคัญกับบริษัทยอ่ยและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั      

ในระหวา่งปี บรษัิทมีรายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหว่างบริษัทและ
บรษัิทเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้     
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2563 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย  :

รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ 25,500     23,400     25,200     
ดอกเบ้ียรับ 292,898   294,919   295,895   
รายไดอ่ื้น 5,239       2,914       4,575       
ดอกเบ้ียจ่าย 7,178       7,180       7,186       
เงินชดเชยคา่เสียหายทางธุรกิจ -           -           93,541     
รายการธุรกิจกับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน  :

การค ้าประกนั

ตามสญัญา

ไม่คิดคา่ธรรมเนียม

(หน่าย : พันบาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ตามสญัญา
ตามสญัญา
ตามสญัญา

ตามบนัทึกขอ้ตกลง

นโยบายการก าหนดราคา

 
 

12.2 ยอดคงเหลอืกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
บรษัิทมีรายการคงเหลอืที่มีสาระส าคญักบับรษัิทยอ่ยและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  ดงันี ้ 
   

 

2563 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหน้ีอ่ืน 23,459 26,127 30,578
เงินทดรองจ่าย 141,936 171,963 316,492
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4,532,223 4,580,400 4,782,462
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,317,302 1,054,419 781,335
เงินทดรองรับ 429,198 428,259 496,028
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 283,700 279,700 280,370
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 33,556 26,680 19,621

บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ย

(หน่าย : พันบาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ย

ลักษณะความสัมพนัธ์
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12.3 สัญญารับจ้างบริการ          

 บรษัิทไดท้ าสญัญารบัจา้งบรกิารกบับริษัทย่อยหลายแห่ง  เพื่อท าหนา้ที่ในการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ตามที่ระบใุน
สญัญา โดยไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ  0.10 - 0.30  ลา้นบาทตอ่บรษัิท   โดยสญัญามีก าหนดเวลา 1  ปี และ
มีสิทธิต่ออายุสญัญาได ้โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ก าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นีส้ญัญาดั งกล่าวสิน้สดุลงใน
ระหวา่งปี 2564            
  

12.4 การค า้ประกัน           

 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการค า้ประกันวงเงินกูย้ืมระยะสัน้ของบริษัท อินเตอรฟ์ารอ์ีสท ์วิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด
จากสถาบนัการเงินจ านวน 150  ลา้นบาท โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัระหว่างกนั    
   

12.5 เงนิให้กู้ยมืระยะสั้นแก่บริษัทยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บรษัิทมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทยอ่ยหลายแหง่ โดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ตอ่ปี  และ 
มีก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม           

          

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกนั  

บรษัิทยดึหลกัการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใสและยตุิธรรม  ดงันัน้  การท าขอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ  
ทางธุรกิจกับบคุคลภายนอก  หรือการเขา้ท ารายการระหว่างกันกับบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึ่ง กันและกัน  
บรษัิทจะปฏิบตัิตามหลกัการเดียวกนัไม่เลือกปฏิบตัิ โดยบริษัทไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานผูม้ีอ  านาจอนมุตัิของผูบ้ริหาร
และระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน เฉพาะเรือ่งตามแตก่รณี  โดยธุรกรรมทัง้หมดสะทอ้นสภาวะการตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบธุรกิจ  การ
ก าหนดเกณฑ/์ขัน้ตอนดงักลา่วบรษัิทกระท าอยา่งเปิดเผยโดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นหลกั  นอกจากนัน้ บรษัิทยงั
มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน  การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือเพื่อ
ทราบเป็นปกติประจ า  ทัง้นี ้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้
ทัง้หมดต่อสาธารณะตามหลกัเกณฑว์ิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุและพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดถื้อปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งักลา่วอยา่งเครง่ครดั 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

 กรณีเกิดรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต จะตอ้งเป็นรายการท่ีด าเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ มีก าหนดเง่ือนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการท ารายการคา้ปกติ คือเ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับ
เง่ือนไขของรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน ์ส าหรบันโยบายการก าหนด
ราคาซือ้ขายหรือการบริการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน จะก าหนดจากราคาเชิงพาณิชย์ตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกบัที่ก าหนดใหก้บักิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั  บริษัทจะเปิดเผย ชนิด และมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบริษัทกบั
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ภายใตป้ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่ใชบ้งัคบักบัการท ารายการ  
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
13.1  งบการเงนิ 

ก. ผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินประจ าปี 2563 มีดงันี ้

  สรุปรายงานของผูส้อบบญัชี ในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา 

  
รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

   
ผูส้อบบญัชี  : นายชยัยทุธ องัศวุิทยา 

    
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3885 

    
ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

   

ความเห็นผูส้อบบญัชี  :  แสดงความเห็นแบบมเีง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   
ผูส้อบบญัชี  : นายชยัยทุธ องัศวุิทยา 

    
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3885 

    
ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

   

ความเห็นผูส้อบบญัชี  :  ไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บรษัิท  
ตอ่มาผูส้อบบญัชีไดเ้ปลีย่นแปลงความเห็นเป็นมเีง่ือนไขตอ่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562ที่แสดง
เปรยีบเทียบ ในรายงานผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2564 
 

  
รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

   
ผูส้อบบญัชี  : นายชยัยทุธ องัศวุิทยา 

    
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3885 

    
ส านกังาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

   

ความเห็นผูส้อบบญัชี  :  ไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บรษัิท  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

(1) ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”)  และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ

และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ   
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนของรายการท่ีกล่าวไวใ้นวรรค (2) ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะ

การเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั  อินเตอร์     

ฟาร์อีสท์  เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 

(2) เน่ืองจากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวดงัต่อไปน้ี 

2.1) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18.  กลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี  ซ่ึงการประเมินราคาไดอิ้งกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ

ส าหรับการดอ้ยค่าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีจดัท าโดยกลุ่มบริษทัและผลของการวิเคราะห์น้ี ไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชี ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของสินทรัพยเ์หล่าน้ีมีการดอ้ยค่า  อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปี 2560 จนถึงปัจจุบนัหน่วยงาน

ราชการทอ้งถ่ิน  ไดมี้ค าสั่งให้ระงบัการใชอ้าคารบางอาคารและการให้บริการห้องพกัส่วนท่ีเกินจากท่ีไดรั้บอนุญาต     

มีผลท าให้รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมีนยัส าคญัและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมดาราเทวี ประกอบกบัในระหวา่งปี 2563 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดห้ยดุด าเนินกิจการธุรกิจโรงแรมดารา

เทวี ชัว่คราว อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ซ่ึงใน

สถานการณ์ของความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัอย่างมากต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ท าให้เกิดความไม่

แน่นอนโดยรวมต่อการประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานต่างๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์การดอ้ยค่า  

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ

ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี จ านวน 3,387.98  ลา้นบาท และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จ านวน 220.61 ลา้นบาท          

ท่ีแสดงในงบการเงินรวมและเงินท่ีบริษทัให้บริษทัยอ่ยกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ จ านวนรวม 5,460.00 ลา้นบาท  

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจ่าย จ านวนรวม 48.25 ลา้นบาท ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกตอ้งหรือไม่  
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2.2) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 กลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินมูลค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศกมัพูชา 

ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี จ านวน 273.82 ลา้นบาทในงบการเงินรวม    

ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถระบุไดว้า่ มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของสินทรัพยด์งักล่าวท่ีแสดงใน           

งบการเงินรวมและมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 33.00 ลา้นบาท  เงินท่ีบริษทัให้บริษทัย่อยกูย้ืมและ

ดอกเบ้ีย  คา้งรับจ านวนรวม 271.70 ลา้นบาท  ลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจ่าย จ านวนรวม  40.39 ลา้นบาท  ท่ีแสดงใน    

งบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกตอ้งหรือไม่ 

2.3) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18. อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 119.02 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยูจ่ริงและ      

ไม่สามารถระบุไดว้า่ มูลค่าดงักล่าวถูกตอ้งหรือไม่  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าว  อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของผลการตรวจนบัของอุปกรณ์ดงักล่าว 

2.4) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8. วา่ เงินท่ีอดีตกรรมการของบริษทัไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึงจ านวน 40.15 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงภายใตบ้ญัชี “รายจ่ายรอการพิสูจน์” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ เน่ืองจากผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเอกสารท่ีอดีตกรรมการน ามาแสดงในปี 2564 ว่า 

เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือบริษทัหรือไม่ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนั ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่ มีรายการ

ปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นต่อบญัชีดงักล่าวหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่ หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

(3) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 ซ่ึงระบุวา่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

  กลุ่มบริษทั  บริษทั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปัจจยัเส่ียง 

ต่อการด าเนินการต่อเน่ือง 

 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

(1) ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (964)  (935)  (247)  (249) 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้กิดการฟ้องร้องระหวา่งอดีตกรรมการและผูบ้ริหารหลกัของบริษทั  ในช่วงปี พ.ศ.2559         

ท าใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้อยา่งรุนแรงในการบริหารงาน จนส่งผลต่อการบริหารการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และท า

ใหเ้กิดการผิดนดัช าระหน้ีและมีการฟ้องร้องของเจา้หน้ีตามมา ตลอดจนอดีตกรรมการและผูบ้ริหารบางท่านของบริษทัได ้            

ถูกกล่าวโทษจากหน่วยงานก ากบัดูแล ท าให้เจา้หน้ีส่วนใหญ่ไดฟ้้องร้องต่อศาลแลว้ ซ่ึงคดีความส่วนใหญ่ไดมี้ค าพิพากษา        

ถึงท่ีสุด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.1 และ 36 และมีคดีความท่ีศาลไดพ้ิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.2 ท าให้กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากค าพิพากษาดงักล่าว จ านวน 1,952.41 

ลา้นบาท ในปี 2560 และตอ้งรับรู้ดอกเบ้ียตามค าพิพากษา จ านวนเงินสุทธิ 52.11 ลา้นบาทต่อปี ในปี 2561 2562 และ 2563  

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่ง      

มีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

(4) ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้มีดงัน้ี 

(4.1) ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัคดีความท่ีบริษทัถูกฟ้องร้อง  

(4.2) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.2 ท่ีระบุวา่ในปี 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้หน้ีสินตาม            

ค าพิพากษาจากการค ้าประกนัตามค าพิพากษาส้ินสุดของศาล เป็นจ านวนเงินสุทธิ 1,952.41 ลา้นบาท ท าให้เกิด

ค่าใชจ่้ายจากภาระค ้าประกนัดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 ในจ านวน

เดียวกนั และตอ้งรับรู้ดอกเบ้ียตามค าพิพากษา จ านวนเงินสุทธิ 52.11 ลา้นบาทต่อปี    ในปี 2561 2562 และ 

2563 ซ่ึงไดบ้นัทึกเพ่ิมในบญัชีหน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั 

  ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

(5) เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้ งน้ี 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค (2) เกณฑใ์นการแสดง

(2) ขาดทุนสะสม  (9,843)  (8,882)  (4,787)  (4,541) 

(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

  

11,188 

  

10,699 

  

2,441 

  

2,185 

(4) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั  

(ขาดทุนสะสมเกินทุน) 

  

(4,975) 

  

 (4,016) 

  

104 

  

351 
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ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข และวรรค (3) ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจา้ได้
ก าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เพื่อส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมดีังต่อไปนี ้

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศไทย  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18. และ 31. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยม

และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย ในงบการเงิน

รวมเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงการพิจารณาดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว ใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่ม

บริษทั เน่ืองจากการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว ก าหนดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น  

ดงันั้น กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่ จะไดรั้บจากสินทรัพย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การคาดการณ์ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต  รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติต่างๆ 

ท่ีส าคญั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุวา่ การประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้ความ

สนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเร่ืองดังกล่ำว 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย ในงบการเงินรวม  โดยได้ท าความเขา้ใจและประเมินความสมเหตุสมผลของ

หลกัฐานท่ีใชส้นับสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวิธีการท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายใน

อนาคตท่ีไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพยด์งักล่าวอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอตัราคิดลดท่ีกลุ่ม

บริษทัและบริษทัใชใ้นการค านวณหามูลค่าท่ีคาดว่า จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว และยงัไดพิ้จารณาถึงความ

เพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว 

เร่ืองอ่ืน 

(6) งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั  อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562  ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ     ขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและไดเ้สนอรายงานแบบไม่

แสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว ตามรายงานลงวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ซ่ึงแนบทา้ยรายงานน้ี  ต่อมากลุ่มบริษทัและ

บริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงัรายการตามท่ีไดเ้คยระบุไวใ้นวรรคท่ี 2.2   ในรายงานผูส้อบบญัชีต่องบการเงินส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าวขา้งตน้ และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.  และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงดงักล่าวแลว้พบว่า

ถูกตอ้งและเหมาะสม  ดงันั้นความเห็นของขา้พเจา้จึงเปล่ียนแปลงเป็นมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบดงักล่าว 
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ข้อมูลอ่ืน 

(7) ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย  ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่         

ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่ จะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและ

พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือ

ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจ้าไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่า มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

(8) ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้ง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในผูบ้ริหารพิจารณาว่า 

จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหาร มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 

 ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(9) การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงค ์ เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี         ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล 

คือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่ การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะ

สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป        ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
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กิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและ
การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ ตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้ รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง

หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่ มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ  ท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้   
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม

ภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอด จนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่ มีเหตุผล      

ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่ กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้     

ขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั

เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์     ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ 

เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 
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ข. ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถอืหุน้ 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
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งบกระแสเงนิสด 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

2563 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง:

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.04 0.05 0.05

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร:

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) (11.35) 0.73 4.21

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) (196.91) (133.08) (97.58)

อตัราสว่นผลตอบแทนผูถื้อหุน้(รอ้ยละ) n/a n/a n/a

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน:

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) (12.98) (11.53) (8.39)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) (15.94) (14.28) (10.70)

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน:

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้(เทา่) (2.44) (2.96) (5.61)

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้(เทา่) (1.02) (0.94) (0.48)

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) (0.48) (0.46) (0.41)

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) (2.44) (1.96) (1.02)  
 
 อตัราสว่นสภาพคล่องของปี 2563 ลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย  ความสามารถในการท าก าไรลดลง มีอตัราก าไรขัน้ตน้
เป็นลบ และ อตัราก าไรสทุธิเป็นลบ เนื่องจากรายไดข้องธุรกิจโรงแรมลดลงจากการถูกระงับการใชอ้าคารบางส่วนจากหน่วย
ราชการทอ้งถ่ินตัง้แต่ปี 2560 และสถานการณ ์COVID 19 และมีค่าใชจ้่ายเงินชดเชยจากการเลิกจา้งพนกังานส่วนโรงแรม 
เนื่องจากเกิดขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัย ์ มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้ตามค าพิพากษาจากการค า้ประกัน  และขาดทุนจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลกิของบรษัิทยอ่ยทางออ้มแหง่หนึง่ ท าใหป้ระสทิธิภาพในการด าเนินงานยงัไมส่ามารถพฒันาใหด้ีขึน้ได ้  
    
13.2 ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

 ความเห็นของฝ่ายจดัการตอ่งบการเงนิ 
1.  บรษัิทมีการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการและผูบ้รหิารโดยไดร้บัการจดทะเบียนจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 และมีการจดทะเบียนครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563 โดยที่คณะกรรมการบรษัิทเดิม ใน
ปี 2560 และ 2561 ไม่ไดจ้ัดท าและจัดใหม้ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัทภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด ท าใหค้ณะกรรมการในขณะนัน้ ตอ้งใชเ้วลาในการสรรหาผูส้อบบญัชี ที่จะใหบ้รกิารในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้แต่ปี 2560-2562 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัมีหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบริษัทในการจดัท าการเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การตรวจสอบ การ
ออกงบการเงินและจดัสง่งบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ไดแ้สดงเปรียบเทียบในงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 อยูบ่นพืน้ฐานขอ้จ ากดัของขอ้มลู  
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อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบรษัิทเช่ือโดยสจุรติวา่ งบการเงินท่ีไดจ้ดัท าขึน้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 

2.  บริษัท ไดร้บัการตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2563 จากผูส้อบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วเป็นแบบแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  ซึ่งแตกต่างจากงบการเงินของปีก่อนหนา้ 4 ปี ที่
ผูส้อบบญัชีไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงิน  โดยที่คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารปัจจบุนัไดแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ และไดป้รบัปรุง
รายการยอ้นหลงัตามที่ผูส้อบบญัชีไดร้ะบไุวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีต่องบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้
งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  
และผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรายการปรบัปรุงดงักลา่วแลว้พบว่าถกูตอ้งและเหมาะสม ดงันัน้ ความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเปรียบเทียบ จึงเปลี่ยนแปลงจากไม่
แสดงความเป็นแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  

อย่างไรก็ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 ยงัมีบางประเด็นที่บริษัทยงัอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา ซึ่งอาจมีรายการปรบัปรุงที่มีผลกระทบต่องบการเงินดงักลา่ว ผูส้อบบญัชีจึงไดแ้สดงความเห็นต่องบ
การเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งมีเง่ือนไข 

3.  ปัจจบุนัทรพัยส์นิของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยที่ถกูยดึไวต้ามหมายบงัคบัคดี มีหุน้สามญัของบรษัิทยอ่ย และทรพัยส์ิน
อื่นของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยนกัลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดไดจ้ากหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 33 

4.  ประเด็นที่เป็นเง่ือนไขตอ่การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีมีดงันี ้
4.1  ในปี 2560 จนถึงปัจจุบนั ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี หน่วยงานราชการทอ้งถ่ินไดม้ีค  าสั่งระงบัใชอ้าคารบาง

อาหารและการใหบ้รกิารหอ้งพกัสว่นท่ีเกินจากที่ไดร้บัอนญุาตและสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี 
ประกอบกบัในระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบนั บริษัทไดห้ยดุด าเนินการธุรกิจโรงแรมดาราเทวี เป็นการชั่วคราว อนัเนื่องมาจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสถานการณส์ง่ผลใหม้ีความไม่แน่นอนที่เป็น
สาระส าคญัตอ่ผลการด าเนินงาน และสง่ผลตอ่การประเมินความสมเหตสุมผลของขอ้สมมติฐานในการวิเคราะหก์ารดอ้ยค่า ท า
ใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถระบไุดว้่า มลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสรา้งของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ที่แสดงในงบ
การเงินรวม  และเงินที่บริษัทใหบ้ริษัทย่อยกูย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบั รวมถึงลกูหนีอ้ื่นและเงินทดรองจ่ายที่แสดงในงบการเงิน
เฉพาะกิจการถกูตอ้งหรอืไม ่

4.2  ผูส้อบบญัชีไม่สามารถระบไุดว้่า มลูค่าตามบญัชีในงบการเงินรวมของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ของธุรกิจ
ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ประเทศกมัพชูา ซึง่ปัจจบุนักลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการประเมินราคา และมลูค่า
เงินลงทนุในบริษัทย่อย เงินที่บริษัทใหกู้ย้ืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้คา้งรบั รวมถึงลกูหนีอ้ื่นและเงินทดรองจ่ายที่แสดงในงบ
การเงินเฉพาะกิจการบรษัิท ถกูตอ้งหรอืไม่ 

4.3  ผูส้อบบญัชีไมส่ามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงของอปุกรณ ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และไม่สามารถระบไุด้
วา่มลูคา่ดงักลา่วถกูตอ้งหรอืไม ่ซึง่ปัจจบุนับรษัิทยอ่ยดงักลา่วอยูร่ะหวา่งตรวจสอบความถกูตอ้งของผลการตรวจนบัของอปุกรณ์
ดงักลา่ว 

4.4  ผูส้อบบญัชีไมส่ามารถระบไุดว้า่เงินท่ีอดีตกรรมการของบริษัทไดร้บัจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งแสดงรายการ
ภายใตบ้ญัชี "รายจ่ายรอการพิสจูน"์ ว่าเป็นค่าใชจ้่ายเพื่อบริษัทหรือไม่ ดงันัน้ ผูส้อบบญัชีจึงไม่สามารถระบไุดว้่ามีรายการ
ปรบัปรุงใดที่จ  าเป็นต่อบญัชีดงักลา่วหรือไม่  เนื่องจากผูบ้ริหารปัจจุบนัอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่อดีตกรรมการน ามา
แสดงในปี 2564 

4.5  ความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 

หนว่ย : ลา้นบาท

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

2563 2562 ลา้นบาท % 2563 2562 ลา้นบาท %

รายได้ 543.00 730.01 (187.01) (25.62) 324.05 323.55 0.50 0.15

คา่ใชจ้่าย 1,039.78 1,184.06 (144.28) (12.19) 132.39 143.29 (10.90) (7.61)

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน(496.78) (454.05) 42.73 9.41 191.66 180.26 11.40 6.32

ตน้ทนุทางการเงิน 485.45 483.71 1.74 0.36 420.50 408.32 12.18 2.98

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส  าหรบัปี (964.14) (934.58) 29.56 3.16 (246.66) (248.80) (2.14) (0.86)

ส าหรบัปีสนิสดุวนัที ่31 ธันวาคมผลตา่ง เพ่ิม (ลด)ส าหรบัปีสนิสดุวนัที ่31 ธันวาคมผลตา่ง เพ่ิม (ลด)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

*งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีน่  ามาเปรยีเทยีบเป็นงบการเงนิทีป่รบัปรุงใหม่ 

 
ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมมีผลขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 964.14 ลา้นบาท ขาดทนุเพิม่จากปีก่อน 29.56 ลา้น

บาท หรอืคิดเป็นขาดทนุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.16 โดยสาเหตหุลกัทีท่  าใหม้ีผลขาดทนุเพิม่เนื่องจาก รายไดร้วมลดลง 187.01 ลา้น
บาท ซึง่เป็นผลของรายไดส้ว่นธรุกิจโรงแรมที่หยดุการด าเนินกิจการชั่วคราวอนัมีสาเหตจุากสถานการณร์ะบาดของโรคโควิท 19 
ในขณะเดียวกนัคา่ใชจ้า่ยลดลงจากปีก่อน 144.28 ลา้นบาท  เป็นผลของการหยดุกิจการชั่วคราวของธุรกิจสว่นโรงแรมท าให้
ตน้ทนุบรกิารลดลง 148.2 ลา้นบาท และมีคา่ใชจ้่ายเงินชดเชยจากการเลกิจา้งพนกังาน 31.94 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 246.66 ลา้นบาท ขาดทนุลดลงจากปีก่อน 
2.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขาดทนุลดลงรอ้ยละ 0.86 โดยมีรายไดใ้กลเ้คียงกับปีก่อน และมีค่าใชจ้่ายลดลง 10.90  ลา้นบาท 
บาท และมีตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 12.18  ลา้นบาท 

 
ฐานะการเงนิ 

หนว่ย : ลา้นบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

2563 2562 ลา้นบาท % 2563 2562 ลา้นบาท %

รวมสนิทรพัย์ 7,081.52 7,775.56 (694.04) (8.93) 8,768.53 8,595.32 173.21 2.02

รวมหนีส้นิ 12,008.57 11,739.11 269.46 2.30 8,664.72 8,244.80 419.92 5.09

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ (4,927.04) (3,963.55) (963.49) (24.31) 103.81 350.52 (246.71) (70.38)

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ผลตา่ง เพ่ิม (ลด) ณ วนัที ่31 ธันวาคม ผลตา่ง เพ่ิม (ลด)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
*งบกำรเงิน ณท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีน ำมำเปรียบเทียบเป็นงบกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563 มีสินทรพัยร์วม 7,081.52 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 694.04 
ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 8.93 โดยมีสาเหตจุากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 28.49 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือสทุธิ
ลดลงจากการตัง้ค่าเผ่ือสินคา้เสื่อมสภาพและสญูหายเพิ่มขึน้ 32.89 ลา้นบาท เงินที่ติดภาระค า้ประกนัลดลง 60.94 ลา้นบาท 
เนื่องจากไดน้ าเงินฝากที่วางค า้ประกันเงินกูย้ิมโครงการโรงไฟฟ้าในส่วนที่ปลอดภาระไปช าระหนีเ้งินกูย้ืมโครงการโรงไฟฟ้า
ดงักลา่ว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงิน 

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึน้ 412.57 ลา้นบาท  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยส์ินกลุ่มโรงไฟฟ้า
และเครือ่งจกัรอปุกรณ ์ 67.58 ลา้นบาท และตดัจ าหนา่ยสทิรพัยไ์มม่ีตวัตน 86.88 ลา้นบาท    

กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 12,008.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 269.46 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
2.30 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้คา้งจ่ายของหนีส้นิผิดนดัช าระและหนีส้นิตามค าพิพากษาจากการค า้ประกนั  

สว่นของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวนติดลบ 4,927.04 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 963.49 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 
24.31  โดยมีสาเหตมุาจากการตัง้ดอ้ยค่าสินทรพัย ์ตน้ทนุทางการเงิน และค่าใชจ้่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึน้ ท าใหก้ลุม่บริษัทมี
ขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 965.45 ลา้นบาท 

ส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 มีสินทรพัยร์วม 8,768.53 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
173.21 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.02  โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุทางการเงินมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 419.92 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.09 เป็นการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้ค้างจ่ายของหนีส้ินผิดนดัช าระ และมีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 
246.71 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 70.38 โดยบรษัิทมีผลขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 246.66  ลา้นบาท 

  

กระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 137.72 236.43 (44.09) (2.71)

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 63.82 (12.35) 42.47 3.73

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (231.15) (230.39) 4.00 (0.67)

ผลตา่งอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 1.11 3.92 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)-สทุธิ (28.50) (2.39) 2.38 0.35

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 157.57 159.96 0.54 0.19

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 129.07 157.57 2.92 0.54

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

หนว่ย : ลา้นบาท

 
*งบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีน ำมำเปรียเทียบเป็นงบกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 

 
ในปี 2563 งบการเงินรวมของ บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 137.72 ลา้น

บาท มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมการลงทุน 63.82 ลา้นบาท  และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
231.15 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 28.50 ลา้นบาท และมีเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 129.07 ลา้นบาท 
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ส าหรบักระแสเงินสด ปี 2563 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน  44.09 ลา้นบาท  มี
กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 42.47 ลา้นบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 2.38 ลา้นบาท 
และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 2.92 ลา้นบาท 



 

 
 

 
 

 
 

งบการเงนิ 
  



































หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2563 2562 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 33 129,074,839          157,570,906          159,959,570          2,923,056              536,835                 192,147                 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 6, 8, 9, 33 252,942,241          251,066,726          217,818,516          1,592,534,352       1,351,384,375       1,153,045,328       

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ 6, 9, 10 -                         -                         -                         4,532,222,925       4,580,399,934       4,611,169,175       

สินค้าคงเหลือ  - สุทธิ 11 17,931,022            51,480,709            52,520,442            14,484,219            45,448,559            45,448,559            

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

- เครดิตภาษีมูลค่าเพิ�ม 99,659,031            102,668,171          111,121,663          76,944,814            78,054,394            78,901,066            

- ภาษีซื�อรอใบกํากับ 12,119,295            11,983,408            9,093,271              424,731                 366,389                 342,841                 

- อื�นๆ 3,869,981              9,325,273              11,298,524            3,048                      3,047                      3,048                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 515,596,409          584,095,193          561,811,986          6,219,537,145       6,056,193,533       5,889,102,164       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกัน 5.1, 12 -                         102,460,050          70,953,252            -                         -                         300,000                 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 5.1, 13 41,515,947            -                         -                         1,475,134              -                         -                         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 6, 14, 33 -                         -                         -                         2,296,074,805       2,296,074,805       2,296,074,805       

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 5.1, 15 -                         1,527,617              1,556,195              -                         1,527,617              1,556,195              

ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย - สุทธิ 16, 33 209,875,196          220,764,025          220,764,025          -                         -                         -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 17, 33 172,189,577          172,189,577          172,189,577          46,800,000            46,800,000            46,800,000            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6, 18, 33 5,806,482,829       6,286,927,509       6,799,254,834       162,404,121          184,857,190          247,134,880          

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 19 28,557,440            -                         -                         -                         -                         -                         

ค่าความนิยม 6, 31 55,873,044            105,869,279          160,022,512          -                         -                         -                         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 6, 20 159,883,234          250,319,888          365,753,020          140,965                 327,610                 525,015                 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 20,863,158            17,812,077            18,757,640            2,150,682              1,541,506              1,541,506              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 22 70,687,229            33,594,504            62,291,886            39,948,818            7,998,650              7,185,688              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,565,927,654       7,191,464,526       7,871,542,941       2,548,994,525       2,539,127,378       2,601,118,089       

รวมสินทรัพย์ 7,081,524,063       7,775,559,719       8,433,354,927       8,768,531,670       8,595,320,911       8,490,220,253       

สินทรัพย์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2563 2562 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินหมุนเวียน

หนี�สินที�ผิดนัดชําระ 26.1, 33 8,846,210,538       8,425,421,278       7,862,811,293       7,778,159,095       7,364,841,645       6,963,703,340       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน -                         -                         108,200,881          -                         -                         -                         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 6, 9 383,469,462          384,144,035          324,115,574          597,396,367          595,109,116          644,119,279          

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 24 327,907,549          378,050,090          565,484,529          -                         -                         -                         

หนี�สินตามสัญญาเช่าส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 5.2, 25 4,638,053              -                         -                         -                         -                         -                         

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อยและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 9 7,579,273              7,500,000              9,600,000              283,700,000          279,700,000          280,370,000          

หนี�สินตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน - สุทธิ 26.2 2,108,728,255       2,056,622,384       2,004,516,513       -                         -                         -                         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,521,558              4,433,031              2,928,914              -                         -                         -                         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 18,923,012            26,687,629            32,309,153            1,516,330              1,806,678              1,386,152              

            รวมหนี�สินหมุนเวียน 11,703,977,700     11,282,858,447     10,909,966,857     8,660,771,792       8,241,457,439       7,889,578,771       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 24 13,091,547            136,725,395          169,384,587          -                         -                         -                         

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 5.2, 25 11,065,066            -                         -                         -                         -                         -                         

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6, 21 266,022,383          309,040,545          359,054,566          -                         -                         -                         

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ  12,264,264            5,811,725              1,736,672              3,952,427              3,342,195              1,292,636              

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 2,145,284              4,672,897              9,638,020              -                         -                         -                         

            รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 304,588,544          456,250,562          539,813,845          3,952,427              3,342,195              1,292,636              

รวมหนี�สิน 12,008,566,244     11,739,109,009     11,449,780,702     8,664,724,219       8,244,799,634       7,890,871,407       

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2563 2562 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 2,691,819,598 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,691,819,598       2,691,819,598       2,691,819,598       2,691,819,598       2,691,819,598       2,691,819,598       

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 2,020,842,072 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,020,842,072       2,020,842,072       2,020,842,072       2,020,842,072       2,020,842,072       2,020,842,072       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื�อคืน 16,110,971            16,110,971            16,110,971            16,110,971            16,110,971            16,110,971            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,853,293,244       2,853,293,244       2,853,293,244       2,853,293,244       2,853,293,244       2,853,293,244       

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

จัดสรรเพื�อทุนสํารองตามกฎหมาย 27 44,372,803            44,372,803            44,372,803            44,372,803            44,372,803            44,372,803            

จัดสรรเพื�อสํารองอื�น 4,000,000              4,000,000              4,000,000              4,000,000              4,000,000              4,000,000              

ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร 6 (9,890,226,598)      (8,930,858,396)      (7,998,800,709)      (4,835,580,090)      (4,588,918,747)      (4,340,119,756)      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 6 (23,122,105)           (23,771,838)           (11,226,927)           768,451                 820,934                 849,512                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที�เป็นบริษัทใหญ่ (4,974,729,613)      (4,016,011,144)      (3,071,408,546)      103,807,451          350,521,277          599,348,846          

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 6 47,687,432            52,461,854            54,982,771            -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (4,927,042,181)      (3,963,549,290)      (3,016,425,775)      103,807,451          350,521,277          599,348,846          

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,081,524,063       7,775,559,719       8,433,354,927       8,768,531,670       8,595,320,911       8,490,220,253       

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของ รวม

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก อัตราแลกเปลี�ยน องค์ประกอบ ส่วนของ

ทุนที�ออก  มูลค่าหุ้นทุน ส่วนเกิน สํารอง การเปลี�ยนแปลง จากการแปลง อื�นของส่วน ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ และชําระแล้ว ซื�อคืน มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สํารองอื�น ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุน ค่างบการเงิน ของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานในปีก่อน 2,020,842,072       16,110,971            2,853,293,244       44,372,803            4,000,000              (7,913,804,149)      820,934                 (491,799)                329,135                 59,787,857            (2,915,068,067)      

การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 6 -                         -                         -                         -                         -                         (1,017,054,247)      -                         (24,100,973)           (24,100,973)           (7,326,003)             (1,048,481,223)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 2,020,842,072       16,110,971            2,853,293,244       44,372,803            4,000,000              (8,930,858,396)      820,934                 (24,592,772)           (23,771,838)           52,461,854            (3,963,549,290)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         (959,368,202)         (52,483)                  702,216                 649,733                 (4,774,422)             (963,492,891)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 2,020,842,072       16,110,971            2,853,293,244       44,372,803            4,000,000              (9,890,226,598)      768,451                 (23,890,556)           (23,122,105)           47,687,432            (4,927,042,181)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - ตามที�รายงานในปีก่อน 2,020,842,072       16,110,971            2,853,293,244       44,372,803            4,000,000              (7,048,080,635)      849,512                 (7,927,416)             (7,077,904)             59,785,057            (2,056,754,392)      

การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 6 -                         -                         -                         -                         -                         (950,720,074)         -                         (4,149,023)             (4,149,023)             (4,802,286)             (959,671,383)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง 2,020,842,072       16,110,971            2,853,293,244       44,372,803            4,000,000              (7,998,800,709)      849,512                 (12,076,439)           (11,226,927)           54,982,771            (3,016,425,775)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - หลังปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         (932,057,687)         (28,578)                  (12,516,333)           (12,544,911)           (2,520,917)             (947,123,515)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 2,020,842,072       16,110,971            2,853,293,244       44,372,803            4,000,000              (8,930,858,396)      820,934                 (24,592,772)           (23,771,838)           52,461,854            (3,963,549,290)      

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์ประกอบ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน มูลค่า ส่วนเกิน สํารอง การเปลี�ยนแปลง อื�นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นทุนซื�อคืน มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สํารองอื�น ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุน ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานในปีก่อน 2,020,842,072          16,110,971               2,853,293,244          44,372,803               4,000,000                 (3,378,505,166)         820,934                    820,934                     1,560,934,858          

การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 6 -                           -                           -                           -                           -                           (1,210,413,581)         -                           -                            (1,210,413,581)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 2,020,842,072          16,110,971               2,853,293,244          44,372,803               4,000,000                 (4,588,918,747)         820,934                    820,934                     350,521,277             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (246,661,343)            (52,483)                    (52,483)                     (246,713,826)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 2,020,842,072          16,110,971               2,853,293,244          44,372,803               4,000,000                 (4,835,580,090)         768,451                    768,451                     103,807,451             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - ตามที�รายงานในปีก่อน 2,020,842,072          16,110,971               2,853,293,244          44,372,803               4,000,000                 (3,173,727,839)         849,512                    849,512                     1,765,740,763          

การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 6 -                           -                           -                           -                           -                           (1,166,391,917)         -                           -                            (1,166,391,917)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง 2,020,842,072          16,110,971               2,853,293,244          44,372,803               4,000,000                 (4,340,119,756)         849,512                    849,512                     599,348,846             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - หลังปรับปรุง -                           -                           -                           -                           -                           (248,798,991)            (28,578)                    (28,578)                     (248,827,569)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 2,020,842,072          16,110,971               2,853,293,244          44,372,803               4,000,000                 (4,588,918,747)         820,934                    820,934                     350,521,277             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้

รายได้จากการขาย 29 412,190,943 433,428,790 -                         -                         

รายได้จากการให้บริการ 29 77,434,241 268,858,589 -                         -                         

รายได้อื�น

- รายได้ค่าบริหารจัดการ 9 2,200,000 -                            25,500,000             23,400,000             

- ดอกเบี�ยรับ 9 3,792,554 2,668,234 293,038,803           297,171,747           

- กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 28,351,975 1,330,398                -                         -                         

- อื�นๆ 9 19,032,677             23,725,271              5,512,227               2,973,703               

รวมรายได้ 543,002,390 730,011,282 324,051,030 323,545,450

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 6 399,570,791 403,326,437 -                         -                         

ต้นทุนการให้บริการ 6 145,635,932 293,833,773 -                         -                         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 6 10,486,776 45,476,746 -                         -                         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 238,698,141 217,421,854            60,113,348             52,142,534             

ค่าใช้จ่ายอื�น

- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 6, 8, 11, 18, 30 111,356,205 117,741,670 30,964,340             71,193,626             

- ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 6, 30, 31 49,996,235 54,153,233 -                         -                         

- ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความจากการคํ�าประกัน 26.1 -                         -                            40,000,000             -                         

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 6, 10 -                         -                            1,308,813               19,951,950             

- เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน 31,935,969             -                           -                         -                         

- ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน 26.2 52,105,871             52,105,871              -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 30 1,039,785,920 1,184,059,584 132,386,501 143,288,110

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (496,783,530) (454,048,302) 191,664,529 180,257,340

ต้นทุนทางการเงิน 6, 9 (485,450,758) (483,711,999) (420,495,496)         (408,318,342)         

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ�งเป็นไปตาม TFRS 9 6, 8, 9, 10, 22, 30 7,970,620 (118,737) (18,439,552)           (20,737,989)           

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (974,263,668) (937,879,038) (247,270,519) (248,798,991)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 6, 28 39,817,574 42,622,799 609,176                  -                         

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (934,446,094) (895,256,239) (246,661,343) (248,798,991)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก 3.5 (29,696,530) (39,325,165) -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (964,142,624) (934,581,404) (246,661,343) (248,798,991)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (964,142,624) (934,581,404) (246,661,343) (248,798,991)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 6 702,216 (12,516,333) -                         -                         

รายการที�ไม่ต้องถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุน

ที�กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น (52,483) (28,578) (52,483) (28,578)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 649,733 (12,544,911) (52,483) (28,578)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (963,492,891) (947,126,315) (246,713,826) (248,827,569)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 6 (959,368,202) (932,057,687) (246,661,343) (248,798,991)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 6 (4,774,422) (2,523,717) -                        -                        

(964,142,624) (934,581,404) (246,661,343) (248,798,991)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (958,718,469) (944,602,598) (246,713,826) (248,827,569)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (4,774,422) (2,523,717) -                        -                        

(963,492,891) (947,126,315) (246,713,826) (248,827,569)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

- กําไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่จากการดําเนินงานต่อเนื�อง 6 (0.4600) (0.4418) (0.1221) (0.1231)

- กําไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่จากการดําเนินงานที�ยกเลิก (0.0147)                 (0.0195)                  -                        -                        

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (974,263,668)         (937,879,038)         (247,270,519)         (248,798,991)         

รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ผลกําไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ�งเป็นไปตาม TFRS 9 (7,970,620)             118,737                  18,439,552             20,737,989             

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 111,356,205           117,741,670           30,964,340             71,193,626             

ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 49,996,235             54,153,233             -                          -                          

ค่าเสื�อมราคา 417,322,262           418,095,643           22,614,497             22,859,729             

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 86,880,239             88,514,679             186,645                  197,405                  

ภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดบัญชี 862,501                  250,700                  -                          -                          

กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (28,351,975)           (1,330,398)             -                          -                          

ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ 6,452,539               4,075,053               610,232                  2,049,559               

ขาดทุนของการดําเนินงานที�ยกเลิก (29,696,530)           (39,325,165)           -                          -                          

เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน 31,935,969             -                          -                          -                          

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามสัญญาประนีประนอมยอมความจากการคํ�าประกัน -                          -                          40,000,000             -                          

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน 52,105,871             52,105,871             -                          -                          

(กําไร)ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ -                          -                          1,308,813               19,951,950             

ดอกเบี�ยรับ (3,792,554)             (2,668,234)             (293,038,803)         (297,171,747)         

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 485,450,758           483,711,999           420,495,496           408,318,342           

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 198,287,232           237,564,750           (5,689,747)             (662,138)                

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (2,871,819)             (62,882,946)           (12,315,653)           53,544,815             

สินค้าคงเหลือ 661,852                  1,039,733               -                          -                          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 8,328,545               7,536,606               1,051,237               823,125                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (33,604,370)           29,150,960             (21,292,408)           (86,400)                  

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 24,394,709             57,280,121             (4,588,597)             (56,070,056)           

เจ้าหนี�อื�นและหนี�สินหมุนเวียนอื�น (7,764,617)             (5,621,524)             (290,348)                420,526                  

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (2,527,613)             (4,965,123)             -                          -                          

จ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน (31,935,969)           -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 152,967,950           259,102,577           (43,125,516)           (2,030,128)             

จ่ายดอกเบี�ย (7,378,805)             (17,023,276)           (302,198)                (120,144)                

จ่ายภาษีเงินได้ (7,865,061)             (5,645,820)             (657,760)                (726,562)                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 137,724,084           236,433,481           (44,085,474)           (2,876,834)             

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น) 62,419,237             (31,506,798)           -                          300,000                  

เงินสดรับ (จ่าย) เพื�อให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย -                          -                          37,800,000             1,700,000               

ดอกเบี�ยรับ 1,521,389               418,234                  4,833,123               2,127,925               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง(เพิ�มขึ�น) สุทธิ (111,812)                (8,181,899)             (161,428)                (236,403)                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง(เพิ�มขึ�น) สุทธิ (3,934)                     26,918,453             -                          -                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 63,824,880             (12,352,010)           42,471,695             3,891,522               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินที�ผิดนัดชําระ (54,000,000)           -                          -                          -                          

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) -                          (8,200,881)             -                          -                          

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 79,273                    (2,100,000)             -                          -                          

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย -                          -                          4,000,000               (670,000)                

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (173,776,389)         (220,093,631)         -                          -                          

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (3,457,180)             -                          -                          -                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน        (231,154,296)         (230,394,512)         4,000,000               (670,000)                

ผลต่างอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,109,265               3,924,377               -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) - สุทธิ (28,496,067)           (2,388,664)             2,386,221               344,688                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 157,570,906           159,959,570           536,835                  192,147                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 129,074,839           157,570,906           2,923,056               536,835                  

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



 

1 
 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป   
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากัด โดยมีท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ คือ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
1) การจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน โดยเฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองพิมพส์ าเนาอตัโนมติั รวมถึงบริการ

ซ่อมบ ารุงท่ีเก่ียวข้อง บริษัทได้รับแต่งตั้ งให้เป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร รวมทั้ งอุปกรณ์อะไหล่และวสัดุ
ส้ินเปลืองภายใตเ้คร่ืองหมายการค้าของ Konica Minolta แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ตามสัญญา Exclusive 
Distributorship และบริษทัไดจ้ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 และบริษทัไม่ได้
ประกอบธุรกิจน้ีตั้งแต่ปี 2560                                                        
ปัจจุบนั บริษทัประกอบธุรกิจถือหุน้ในนิติบุคคลอ่ืน (Holding Company) 

2) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 
3) บริหารจดัการขยะ 
4) กิจการโรงแรม 
5) อ่ืนๆ 
 

1.2 ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 กลุ่มบริษทั บริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

(1) ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี (964) (935) (247) (249) 

(2) ขาดทุนสะสม (9,843) (8,882) (4,787) (4,541) 

(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน 11,188 10,699 2,441 2,185 

(4) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั(ขาดทุนสะสมเกินทุน) (4,975) (4,016) 104 351 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้กิดการฟ้องร้องระหวา่งอดีตกรรมการและผูบ้ริหารหลกัของบริษทัในช่วงปี พ.ศ.2559 ท า
ให้เกิดปัญหาการขดัแยง้อย่างรุนแรงในการบริหารงาน จนส่งผลต่อการบริหารการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และท าให้
เกิดการผิดนดัช าระหน้ีและมีการฟ้องร้องของเจา้หน้ีตามมา ตลอดจนอดีตกรรมการและผูบ้ริหารบางท่านของบริษทัไดถู้ก
กล่าวโทษจากหน่วยงานก ากบัดูแล ท าให้เจา้หน้ีส่วนใหญ่ไดฟ้้องร้องต่อศาลแลว้ ซ่ึงคดีความส่วนใหญ่ไดมี้ค าพิพากษาถึง
ท่ีสุด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.1 และ 36 และมีคดีความท่ีศาลไดพ้ิพากษาถึงท่ีสุดแล้วตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.2 ท าให้กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากค าพิพากษาดงักล่าวจ านวน 1,952.41 
ลา้นบาท ในปี 2560  และตอ้งรับรู้ดอกเบ้ียตามค าพิพากษาจ านวนเงินสุทธิ 52.11 ลา้นบาทต่อปีในปี 2561  2562  และ 2563   
ปัจจยัเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนอยา่งเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั  
 

อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ การจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติฐานวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
นั้ นเหมาะสมเน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือว่า คดีต่างๆ ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทและ
บริษทั ดงันั้น งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าข้ึนตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

1.3 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โดยไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2562 และคร้ังล่าสุดวนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัเดิมไม่ไดจ้ดัท างบการเงินภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด คณะกรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัในการจดัท าและ
จดัส่งงบการเงินของบริษทั บนพ้ืนฐานขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่คณะกรรมการบริษทัเช่ือโดยสุจริตวา่ งบการเงินท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน้ี
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 

1.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท า
ให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบกการเงบนิ 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั  หรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงบานทางบการเงบนิใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  
 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี  7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี  9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการ
ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ้ 5.1 
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่าการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่าและก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ี
มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 

 

(3) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้
เกิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี ดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
 

- ไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจกระทบต่อการประมาณการก าไรทางภาษีท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตมาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์
 

- ไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

- ไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือใช้
วธีิการอยา่งง่าย 
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับจ่ายล่วงหนา้ 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 37, 
ฉบบัท่ี 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 9 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 22 จะไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน ๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 

2.3  สกลุเงบนิทีใ่ช้ในการด าเนินงบานลละน าเสนองบกการเงบนิ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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2.4  การใช้วจิารณญาณลละการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้จิารณญาณการประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจัดท างบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

3. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”  และ “บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปน้ี 

  ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 2563 2562 

บริษทัย่อยทางตรง    

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล  
          พาวเวอร์ จ  ากดั (IFEC-T)           

ธุรกิจลงทุน (Holding) ในธุรกิจพลงังาน
ทดแทนและบริหารจดัการขยะ 

99.99 99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป  
          แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) 

ลงทุนและบริหารโครงการ 99.99 99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วนิด ์ 
          อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (IWIND)  

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 80.00 80.00 

บริษทั กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลย ีอิน  
           (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GE) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (SPS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั (JP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (SIFEE) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั อีสเอนเนอร์จี จ  ากดั (IS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ  ากดั (UP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ  ากดั  (WR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ซนัพาร์ค จ ากดั (SP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ซนัพาร์ค 2 จ  ากดั (SP2) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 
บริษทั แม่สะเรียง โซลา จ ากดั (MS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ  ากดั (CR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (SPP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ จ  ากดั (ISOLAR) บริหารธุรกิจพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (IFEC-C) 
 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 
ในประเทศกมัพูชา 

100.00 100.00 
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  ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 2563 2562 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IFEC-T    

บริษทั ทรู เอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ  ากดั** (TEPL) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั คลีน ซิต้ี จ  ากดั (CC) บริหารจดัการขยะ 99.99 99.99 

บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ  ากดั* (RA) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 95.00 95.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย ICAP    

บริษทั สมาร์ททรี จ ากดั* (SMT) 
          

วางระบบและขยายเครือข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายส่งไฟฟ้า 

99.99 
 

99.99 
 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็จิเนียร่ิง  
          แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั* (ICON) 

ตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และ
อะไหล่ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งคมนาคม 

99.99 99.99 

บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (APK) ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยทุ์กประเภท 99.99 99.99 

บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ  ากดั*** (DDV) 
          

โรงแรมรีสอร์ทและหอ้งชุด ภายใตช่ื้อ 
“โรงแรมดาราเทว ีเชียงใหม่” 

99.99 99.99 

บริษทั ดาราเทว ีจ  ากดั (DV)  ใหเ้ช่าเคร่ืองหมายการคา้ ภายใตช่ื้อ 
“โรงแรมดาราเทว ีเชียงใหม่” 

99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IWIND    

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ธุรกิจ จ ากดั (IBIZ) ใหค้  าปรึกษาและบริการเก่ียวกบั 
ธุรกิจพลงังานและอ่ืนๆ 

99.99 99.99 

บริษทั เกาะเต่า วนิด ์จ  ากดั* (KTW)  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย GE    

บริษทั กรีน เพาเวอร์ โซล่าร์ จ  ากดั* (GPS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั กรีน โซล่าร์ ฟาร์ม จ ากดั* (GSF) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SPS    

บริษทั สมประสงค ์มารวย จ ากดั* (SMR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สมประสงค ์มาเลิศ จ ากดั* (SML) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย JP    

บริษทั เจ.พี. มัง่คัง่ จ  ากดั* (JPM) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SIFEE    

บริษทั สแกน เพาเวอร์ จ ากดั* (SPW) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สแกน สมมาตร จ ากดั* (SSM) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IS    

บริษทั อีส เพาเวอร์ กรีน จ ากดั* (ISP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั อีส ซนั ฟาร์ม จ ากดั* (ISF) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย UP    

บริษทั ย ูโซล่าร์ จ  ากดั* (USL) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ย ูรีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั* (URA)  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย WR    

บริษทั วงัรุ่งโรจน์ จ  ากดั* (WRR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 
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  ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 2563 2562 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SP    
บริษทั ซนั ลาร์โซ จ ากดั* (SLS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SP2    

บริษทั ซนั รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั* (SRA) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย MS    

บริษทั แม่สะเรียง สวนแสง จ ากดั* (MSS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IFEC-C    

Monthon Dynasty Co., Ltd. ใหเ้ช่าท่ีดินในประเทศกมัพูชา 49.00 49.00 
*    ปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินพาณิชยกิจ 
** หยดุด าเนินกิจการตั้งแต่ปลายปี 2560   
*** หยดุด าเนินกิจการชัว่คราวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 

 

3.2 งบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินส าหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปีส าหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละ
คา่ใชจ่้าย ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงิน” ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

3.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และทุน
เรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 

3.4 บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึง
วนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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3.5 ตั้งแต่ปลายปี 2560  ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยมีมติให้หยุดด าเนินงานบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (TEPL) เน่ืองจากเห็นว่าการ
ด าเนินธุรกิจในส่วนดงักล่าวไม่คุม้ค่าเชิงพาณิชย ์

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวซ่ึงแสดงอยูใ่น 
งบการเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 

 

 
(หน่วย : บาท) 

 2563 2562 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140,904 154,891 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 1,040,146 4,289,817 
สินคา้คงเหลือ 589,909 589,352 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,813,367 4,951,273 
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั - 800,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 800,000 - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 153,177,260 164,443,467 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,043 18,326 

สินทรัพย์ส าหรับการด าเนินงานทีย่กเลกิ 160,580,629 175,247,126 

   
หนีสิ้น   
หน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ 179,620,123 163,105,724 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,307,033 13,143,363 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,737 887 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - 1,188,250 

หนีสิ้นส าหรับการด าเนินงานทีย่กเลกิ 188,930,893 177,438,224 

   
ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลกิ   

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (29,696,530) (39,325,165) 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

 

4.2 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดย วิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษี อากร ค่า
ขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  

 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูปและ
ค่าใชจ่้ายในการขาย  

 

บริษทัฯ มีการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลคา่ส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

4.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยหมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียง
ทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กน ามารวมใน
การจดัท างบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและ
ยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบญัชี
ส าหรับบริษทัยอ่ยจะเปล่ียนแปลงเพื่อใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัในการจดัท างบการเงินรวม  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ทั้ งสองอย่าง ทั้ งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน  

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านและ
รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ
รายการ ยกเวน้อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดั อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภท
อาคารและส่ิงปลูกสร้างมีอายกุารใชง้านประมาณ 20 ปี 
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4.5 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุน ส าหรับอาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดั 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 25     ปี 
อาคารและท่าเทียบเรือ 5 - 35     ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 20     ปี 
โรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 5 - 25     ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10     ปี 

 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

เคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า ค านวนค่าเส่ือมราคาโดยวธีิผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the-years-digits) เป็นเวลา 3 - 5 ปี 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ก าหนดข้ึนจากราคาตามบญัชี และไดร้วมอยูใ่นการค านวณก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

 

4.6 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

เคร่ืองหมายการคา้แสดงดว้ยราคาทุนหลงัหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลาดงัน้ี 
 

 สิทธิการเช่า 25 - 30     ปี 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ 25 - 30     ปี 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10     ปี 
 มูลค่าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า ตามอายสุญัญาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 
 เคร่ืองหมายการคา้ อายกุารใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

 

ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับเคร่ืองหมายการคา้เน่ืองจากอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปีและเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอาจเกิดการดอ้ยค่า 
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4.7 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมแสดงถึงส่วนของตน้ทุนการไดม้าท่ีมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีในส่วนแบ่งใน
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ย ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือบริษทัยอ่ยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

คา่ความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายบริษทัยอ่ย 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 

 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางบการเงบนิ 
 

หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และ
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุน มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิ
หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน
ไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่
จ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์(หากสามารถก าหนดได)้ และมูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น (สุทธิ
จากค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา) เสมือนวา่กลุ่มบริษทัไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่ม
บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

4.9 สัญญาเช่า  
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่า สัญญาเป็นสัญญาเช่า หรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า หรือโดยสัญญาเช่าจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลา
หน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา  กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่า  หรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า  โดย 
- สญัญาเช่าจะเป็นสญัญาเช่า หรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์

ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรือไม่ 
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 กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 
 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ี
จ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ของสญัญาเช่า 

 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอายสุญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
ของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า ดงัต่อไปน้ี 
 

สิทธิการเช่า 3 - 26     ปี 
อาคาร 3 -  4      ปี 
ยานพาหนะ 2 -  5      ปี 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ได้จ่ายช าระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่านั้นไม่
สามารถก าหนดได ้หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและลดมูลค่า
ตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน งบ
ก าไรขาดทุน นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 
-  การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใด ๆ 
- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
- การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิก  

สญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสญัญาเช่าแต่ละสญัญาเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

ในการจดัประเภทสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินวา่สัญญาเช่านั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ และจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
หากสญัญาเช่านั้นไม่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ นอกจากน้ี 
กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงขอ้บ่งช้ีอ่ืน เช่น อายสุัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์
อา้งอิง เป็นตน้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าช่วง 
 

ในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจัด
ประเภทโดยอา้งอิงถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัแทนท่ีจะอา้งอิงถึงสินทรัพยอ์า้งอิง หากสัญญาเช่าหลกั
เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงตอ้งจัด
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าช่วงแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทัจะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตามสัญญา
เช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใชง้านอนัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัต่อไป หรือ 

 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเกิด
จากสญัญาเช่าหลกั ณ วนัท่ีสญัญาเช่าช่วงเร่ิมมีผล แต่จะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตามสญัญาเช่าหลกัต่อไป 

 

การถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

กรณีบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ภายใตช่ื้อ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าและตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยวิธีผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the 
years-digits) รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 

กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วน ระหว่างหน้ีสินและ
คา่ใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า
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หกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 

สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

 

4.10 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพือ่จ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพย์
แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.11 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายแรงงาน บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย    ในส่วนของก าไรขาดทุน
ตลอดอายกุารท างานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานน้ี
ค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ธีิคิดลด แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อยา่งไร
ก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น อาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน
งวดท่ีเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัฯ แสดงเจตนาผูกพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบั    การเลิกจา้งและไม่มี
ความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออก
จากงานโดยสมคัรใจ 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนทนัทีท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ 
หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

 

4.12 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการจะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพจิารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับช าระ 
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4.13 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 

4.14 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการ    กลบัรายการ โดยอิงกบักฎหมาย
ท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

4.15 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 

4.16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลคา่ดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคา้วดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ส าหรับตราสาร
ทุนท่ีมีวตัถุประสงคอ่ื์น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือ ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กรณีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดั
ประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  
ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชว้ิธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการอยา่งง่าย 
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ข้ึนอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต 

 

การถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

ตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563  กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 

 

4.17 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
ท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชว้ิธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการอยา่งง่าย 
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ข้ึนอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต 

 

ค่าเผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑมู์ลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการท า
ต่อเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ
ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งทบทวนการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สญัญาเช่า  
ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า โดย 
- สัญญาเช่าจะเป็นสัญญาเช่า หรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์

ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรือไม่ 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่นอตัราคิดลดอตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตอตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังานเป็นตน้ 

 

การวดัมูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัฯใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได ้บริษทัฯจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิมูลค่าทดแทนในการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 

ล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองมูลค่ายติุธรรม ก าหนด
ล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยวธีิการประมาณมลูค่ายติุธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขา้งตน้ 
 

4.18 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ 
พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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5 ผลกระทกจากการเปลีย่นลปลงบนโยกายการกัญชีเน่ืองบจากการน ามาตรฐานการรายงบานทางบการเงบนิใหม่มาถือปฏิกัต ิ
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 ว่าในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นคร้ังแรก โดยกิจการไดเ้ลือก
ปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยบนัทึกปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบการเงินจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ดงัน้ี 

 

5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.2.1 (1) มี
ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน ดงัน้ี 

 

    งบการเงินรวม 

    บาท  
    การจดัประเภท    การจดัประเภท   
    ตามมาตรฐานเดิม    ตาม TFRS 9   
    ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   
  หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562  จดัประเภทใหม่  1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน           
 เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั  12  102,460,050  (102,460,050)  -   
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  15  1,527,617  (1,527,617)  -   
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           
    -  เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั  13  -  102,460,050  102,460,050  เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 
          ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน 
          ตดัจ าหน่าย 
    -  ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด           

-  เงินลงทุนในหุ้นสามญั  13  -  154,232  154,232  ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
-  หน่วยลงทุน  13  -  1,373,385  1,373,385  วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 

          หรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บาท  
    การจดัประเภท    การจดัประเภท   
    ตามมาตรฐานเดิม    ตาม TFRS 9   
    ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   
  หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562  จดัประเภทใหม ่  1 มกราคม 2563  ประเภท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  15  1,527,617  (1,527,617)  -   
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           
    -  ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาด           

-  เงินลงทุนในหุ้นสามญั  13  -  154,232  154,232  ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
-  หน่วยลงทุน  13  -  1,373,385  1,373,385  วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 

          หรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษทันอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่าย 
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5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ้ 2.2.1 (2) กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัดงัน้ี 

 

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าดว้ยมลูค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกหรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า โดยจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ดงันั้น ณ วนัท่ีน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) มีผลกระทบดงัน้ี 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย ์  

ลูกหน้ีอ่ืนลดลง (1,238,089) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 28,731,237 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (3,560,349) 
สินทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืนลดลง (9,351,063) 

 14,581,736 

  หน้ีสิน  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 18,943,405 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (4,361,669) 

 14,581,736 
 

6 การปรับปรุงงบการเงนิปีก่อน และการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทั และบริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินปีก่อนยอ้นหลงั  ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัผลการประเมินราคา
สินทรัพยข์องธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย และของธุรกิจบริหารจดัการขยะ ท่ีบริษทัได้
ประเมินมูลค่าเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อแกไ้ขรายการดงักล่าว 

 

ผลกระทบจากการแกไ้ขรายการขา้งตน้ รวมถึงกลุ่มบริษทั และบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางบญัชีในงบการเงินท่ี
น ามาเปรียบเทียบใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนัมีดงัต่อไปน้ี 
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   (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ  วนัท่ี     ณ  วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562      31 ธนัวาคม 2562 
 (ก่อนปรับปรุง)  จดัประเภทใหม ่ รายการปรับปรุง  (หลงัปรับปรุง) 

งบกลสดงบฐานะการเงบนิ      

 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 157.35  0.22  - 157.57 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.22  (0.22)  - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 210.92  -  40.15 251.07 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 6,892,82  -  (605.89) 6,286.93 
ค่าความนิยม 656.94  -  (551.07)  105.87 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 233.04  -  17.28 

 

250.32 
หน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ (8,444.47)  19.05  - (8,425.42) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (150.00)  150.00  - - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (188.49)  (224.35)  28.70 (384.14) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (433.36)  55.31  - (378.05) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัและบุคคลอ่ืน (7.50)  7.50  - - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (7.50)  - (7.50) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (331.38)  -  22.34 (309.04) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (7,865.43)  -  (1,017.06) (8,882.49) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 0.33  -  (24.10) (23.77) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 59.79  -  (7.33) 52.46 
        
งบกก าไรขาดทุน        
รายไดจ้ากการขาย 341.53  91.90  -  433.43 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 362.56  (93.70)  -  268.86 
รายไดอ่ื้น :        
  - ดอกเบ้ียรับ -  2.67  -  2.67 
  - กลบัรายการค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  1.33  -  1.33 
  - อ่ืน  ๆ 25.92  (2.19)  -  23.73 
ตน้ทุนขาย (438.74)  -  35.41  (403.33) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (318.27)  24.44  -  (293.83) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (57.64)  12.16  -  (45.48) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (245.93)  25.97  2.54  (217.42) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน        
     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน (72.10)  -  (45.64)  (117.74) 
     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยม -  -  (54.15)  (54.15) 
ตน้ทุนทางการเงิน (421.14)  (62.57)  -  (483.71) 
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 49.52  -  (6.90)  42.62 
        
งบกก าไรขาดทุนเก็ดเสร็จ        
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 7.44  -  (19.96)  (12.52) 
        การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี        
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (865.72)  -  (66.34)  (932.06) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -  -  (2.52)  (2.52) 
        ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)        
   ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.4284)  -  (0.0134)  (0.4418) 
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   (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ  วนัท่ี     ณ  วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562      1 มกราคม 2562 
 (ก่อนปรับปรุง)  จดัประเภทใหม่  รายการปรับปรุง  (หลงัปรับปรุง) 

งบกลสดงบฐานะการเงบนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 159.74  0.22  - 

 
159.96 

เงินลงทุนชัว่คราว 0.22  (0.22)  - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 184.01  -  33.81 

 
217.82 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 7,394.91  -  (595.66) 6,799.25 
ค่าความนิยม 656.94  -  (496.92)  160.02 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 354.23  -  11.52 

 

365.75 
หน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ (7,849.46)  (13.35)  - (7,862.81) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (158.20)  50.00  - (108.20) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (345.79)  (36.66)  58.33 (324.12) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัและบุคคลอ่ืน (9.60)  9.60  - - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (9.60)  - (9.60) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (388.30)  -  29.25 (359.05) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (6,999.71)  -  (950.72) (7,950.43) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7.08)  -  (4.15) (11.23) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 59.76  -  (4.78) 54.98 
         

 

   (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ  วนัท่ี     ณ  วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562      31 ธนัวาคม 2562 
 (ก่อนปรับปรุง)  จดัประเภทใหม่  รายการปรับปรุง  (หลงัปรับปรุง) 

งบกลสดงบฐานะการเงบนิ      
 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,394.89  -  (43.51) 1,351.38 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 4,780.76  -  (200.36) 4,580,40 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 3,242.71  -  (946.64)  2,296.07 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (575.20)  -  (19.91) 

 
(595.11) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม (3,330.13)  -  (1,210.42) (4,540.55) 
        
งบกก าไรขาดทุน        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23.40  (23.40)  -  - 
รายไดอ่ื้น - รายไดค้่าบริหารจดัการ -  23.40  -  23.40 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (48.81)  -  (3.33)  (52.14) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน        
     ขาดทุนจากการอตัราแลกเปล่ียน -  -  (19.95)  (19.95) 
        
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี        
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (204.78)  -  (44.02)  (248.80) 
        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)        
   ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.1013)  -  (0.0218)  (0.1231) 
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   (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ  วนัท่ี     ณ  วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562      1 มกราคม 2562 
 (ก่อนปรับปรุง)  จดัประเภทใหม่  รายการปรับปรุง  (หลงัปรับปรุง) 

งบกลสดงบฐานะการเงบนิ      
 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,184.93  -  (31.88) 1,153.05 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 4,782.46  -  (171.29) 4,611.17 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 3,242.71  -  (946.64)  2,296.07 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (627.54)  -  (16.58) 

 
(644.12) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม (3,125.36)  -  (1,166.39) (4,291.75) 
         

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 เงินสดในมือ 1,456,949 1,996,326 120,309 148,488 
 เงินฝากสถาบนัการเงิน  

 
 

 กระแสรายวนั 3,420,552 72,413,738 3,248 32,248 
ออมทรัพย ์ 121,669,241 80,960,599 2,799,499 356,099 
อ่ืนๆ 2,528,097 2,200,243 - - 

รวม 129,074,839 157,570,906 2,923,056 536,835 
 

ธนาคารหลายแห่งไดแ้จง้ค าสั่งอายดัให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงน าส่งเงินแก่หน่วยงานราชการ (คดีหมายเลขแดงท่ีพก.6/2562 ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารดงักล่าวไดมี้การตดับญัชีเงินฝากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยแลว้จ านวนรวม 20.68 ลา้นบาท และน าส่งใหแ้ก่หน่วยงานราชการแลว้ กลุ่มบริษทัจึงแสดงรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชีเงิน
ฝากธนาคารท่ีถูกอายดับงัคบัคดี  ตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8  อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัย่อยยงัไม่ไดรั้บ
แจง้จากเจา้พนกังานบงัคบัคดีวา่เงินท่ีถูกอายดัดงักล่าวไดจ้ดัสรรช าระใหแ้ก่เจา้หน้ีแลว้หรือไม่ 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ (ก) 113,577,599 116,201,285 7,163,573 8,593,927 
 หกั : คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (36,564,212) (34,534,832) (7,163,573) (6,134,193) 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิ 77,013,387 81,666,453 - 2,459,734 
 บวก : ลูกหน้ีอ่ืน 175,928,854 169,400,273 1,592,534,352 1,348,924,641 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 252,942,241 251,066,726 1,592,534,352 1,351,384,375 
 

(ก)  ในปี 2563 ถึงปัจจุบนั  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกอายดัสิทธิเรียกร้องในการรับเงินของลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาจา้ง เน่ืองจาก
ส านักงานบงัคบัคดีมีการแจง้อายดัสิทธิเรียกร้องดงักล่าวตามหมายบงัคบัคดีของศาลแพ่ง  ตามคดีท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 36.18 
 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แสดงแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 75,075,992 73,401,068 - 1,430,353 
 เกินก าหนดช าระ  

 
 

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,276,065 646,040 - - 
 3 - 6 เดือน 269,780 6,817,501 - - 
 6 - 12 เดือน 379,844 311,542 - 247,640 
 มากกวา่ 12 เดือน 35,575,918 35,025,134 7,163,573 6,915,934 

 รวม 113,577,599 116,201,285 7,163,573 8,593,927 
 หกั : คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (36,564,212) (34,534,832) (7,163,573) (6,134,193) 

  สุทธิ 77,013,387 81,666,453 - 2,459,734 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 
 
 

 
 (หน่วย : บาท) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 เงินมดัจ าโครงการ - สุทธิ  30,350,000 30,350,000 30,350,000 30,350,000 
 ลูกหน้ีบริษทัในเครือ - สุทธิ  - - 23,458,733 26,127,010 
 เงินทดรองจ่าย - สุทธิ  42,831,808 57,007,717 166,734,118 196,946,554 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  8,349,271 10,079,872 384,315 478,480 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ  12,744,453 10,473,288 1,331,025,585 1,054,419,345 
 เงินฝากธนาคารท่ีถูกอายดับงัคบัคดี 7 20,680,768 - - - 
 รายจ่ายรอการพิสูจน ์ (ข) 40,149,105 40,149,105 40,149,105 40,149,105 
 ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ   (ค) 20,823,449 21,340,291 432,496 454,147 

 รวม  175,928,854 169,400,273 1,592,534,352 1,348,924,641 

 
(ข)  รายจ่ายรอการพิสูจน์จ านวน 40.15 ลา้นบาท  เป็นเงินท่ีอดีตกรรมการของบริษทัไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  ซ่ึงผูบ้ริหาร

ชุดปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเอกสารท่ีอดีตกรรมการน ามาแสดงในปี 2564 วา่ เป็นคา่ใชจ่้ายเพ่ือบริษทัหรือไม่ 
 

(ค)  ลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 31.54 ลา้นบาท  บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนในปี 2562  ลูกหน้ีดงักล่าวเกิดจากค่าใชจ่้ายท่ี
บริษทัยอ่ยไดท้ดรองจ่ายเงินแทนบริษทัไปแลว้  แต่รอการตรวจสอบว่าเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง และเก่ียวขอ้งกบับริษทั
หรือไม่ 
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9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทฯ ค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

9.1 รายการธุรกจิทีส่ าคญักกักริษัทย่อยลละกจิการทีเ่กีย่วข้องบกนั 
 

ในระหวา่งปี บริษทัมีรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบริษทั 
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการก าหนดราคา  2563  2562 

 
2563  2562 

รายการธุรกจิกกักริษทัย่อย         
รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามสญัญา  -  -  25,500,000  23,400,000 
ดอกเบ้ียรับ ตามสญัญา  -  -  292,897,810  294,918,676 
รายไดอ่ื้น ตามสญัญา  -  -  5,239,245  2,913,685 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามสญัญา  -  -  7,178,046  7,180,038 
รายการธุรกจิกกักจิการที่เกีย่วข้องบกนั          
การค ้าประกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียม      -  -  -  - 

 
9.2 ยอดคงเหลือกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯมีรายการยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 2563 2562 

 
 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย - - 23,458,733 26,127,010 

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 141,935,521 171,963,378 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย - - 4,532,222,925 4,580,399,934 

ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 1,317,302,298 1,054,419,345 

เงินทดรองรับ     

บริษทัยอ่ย - - 429,197,670 428,258,834 
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(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 2563 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 
    และบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
กรรมการ 7,579,273 7,500,000 - - 
บริษทัยอ่ย - - 283,700,000 279,700,000 

   รวม 7,579,273 7,500,000 283,700,000 279,700,000 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 33,556,350 26,680,502 

 
 

 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นเงินกูย้ืมจากกรรมการ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2.00 - 6.00 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 

9.3 การค า้ประกนั 
 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จาก
สถาบนัการเงินจ านวน 150 ลา้นบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหวา่งกนั (หมายเหตุ 26) 

 

9.4 สัญญารับจ้างบริการ 
 

บริษทัฯ ไดท้ าสัญญารับจา้งบริการกบับริษทัย่อยหลายแห่ง เพื่อท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ตามท่ีระบุใน
สญัญา โดยไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.10 - 0.30 ลา้นบาทต่อบริษทั โดยสัญญามีก าหนดเวลา 1 ปี และมี
สิทธิต่ออายสุัญญาได ้โดยบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวส้ินสุดลงใน
ระหวา่งปี 2564 
 

10 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี และมี
ก าหนดจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

    (ปรับปรุงใหม่) 
ยอดตน้ปี               -                  -    4,580,399,934 4,611,169,175 
ใหกู้ย้มื               -                  -    - - 
หกั : รับช าระคืน               -                  -    (37,800,000) (1,700,000) 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (14,094,982) (9,117,291) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     
     ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - 3,717,973 (19,951,950) 

ยอดปลายปี               -                  -    4,532,222,925 4,580,399,934 
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11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 54,740,070 55,401,922 46,115,350 46,115,350 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและสูญหาย (36,809,048) (3,921,213) (31,631,131) (666,791) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 17,931,022 51,480,709 14,484,219 45,448,559 

 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพและสูญหายส าหรับปี มีดงัน้ี 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (3,921,213) (3,921,213) (666,791) (666,791) 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงระหวา่งปี (32,887,835) - (30,964,340) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (36,809,048) (3,921,213) (31,631,131) (666,791) 

 
12 เงนิฝากทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 102.46 ลา้นบาท ซ่ึงได้น าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อค ้ า
ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 24 และ 34.2 

 

13 สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 40,040,813 - - - 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด     
-  เงินลงทุนในหุน้สามญั 1,384,968 - 1,384,968 - 
-  หน่วยลงทุน 90,166 - 90,166 - 

รวม 41,515,947 - 1,475,134 - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 40.04 ลา้นบาท ซ่ึงไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 24 และ 34.2 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย -  สุทธิ 
 

 

 

ช่ือบริษทั 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

 
ทุนช าระแลว้ 

(บาท) 

สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 

วิธีราคาทนุ (บาท) 

2563 2562 2563 2562 

       (ปรับปรุงใหม่) 
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ 
     เทอมอล พาวเวอร์ 

ธุรกิจลงทุน (Holding)  600,000,000 600,000,000 99.99 99.99 599,999,970 599,999,970 

บจ. ซนัพาร์ค  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 30,000,000 30,000,000 99.99 99.99 49,000,000 49,000,000 

บจ. ซนัพาร์ค 2  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 42,000,000 42,000,000 99.99 99.99 49,000,000 49,000,000 
บจ. สแกน อินเตอร์  
    ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 315,000,000 315,000,000 99.99 99.99 513,688,009 513,688,009 

บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์ 
     อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 245,000,000 245,000,000 80.00 80.00 305,687,200 305,687,200 

บจ. ไอเฟค (แคมโบเดีย)  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 1 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ 

1 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ 

100.00 100.00 33,000,000 33,000,000 

บจ. กรีน เอนเนอร์จี  
     เทคโนโลย ีอิน (ไทยแลนด)์ 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 43,500,000 43,500,000 99.99 99.99 100,000,000 100,000,000 

บจ. เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 80,000,000 80,000,000 99.99 99.99 400,000,000 400,000,000 
บจ. อีสเอนเนอร์จี ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 77,700,000 77,700,000 99.99 99.99 227,912,812 227,912,812 
บจ. วงัการคา้รุ่งโรจน์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 30,000,000 30,000,000 99.99 99.99 101,000,000 101,000,000 
บจ. ซีอาร์ โซลาร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 130,000,000 130,000,000 99.99 99.99 155,000,000 155,000,000 
บจ. สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 139,732,856 139,732,856 
บจ. ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 114,000,000 114,000,000 99.99 99.99 270,000,000 270,000,000 
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ 
     แคป แมนเนจเมน้ท ์

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 500,000,000 500,000,000 99.99 99.99 500,000,000 500,000,000 

บจ. แม่สะเรียง โซลา ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 132,510,000 132,510,000 99.99 99.99 326,078,884 326,078,884 
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 300,000,000 300,000,000 99.99 99.99 300,000,000 300,000,000 
บจ. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 24,500,000 24,500,000 99.99 99.99 78,637,925 78,637,925 
 รวม 4,148,737,656 4,148,737,656 
 ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (1,852,662,851) (1,852,662,851) 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 2,296,074,805 2,296,074,805 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืของบริษทั บริษทัไดน้ าใบหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 5 ลา้นหุ้น 
ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั และบริษทัไดน้ าใบหุ้นสามญัของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์
แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 2.55 ลา้นหุน้ ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับตัว๋แลกเงินของบริษทัจ านวนเงิน 100 ลา้น
บาท ณ ปัจจุบนัใบหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่งดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการถูกอายดัเน่ืองจากการฟ้องร้องเก่ียวกบัหน้ีสินผิดนดั
ช าระตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 
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15 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 

 
ราคาทุน/ 

 
ราคาทุน/ 

 

 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลคา่ยติุธรรม ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย 
    ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด - - 436,471 154,232 

หน่วยลงทุน - - 270,213 1,373,385 

รวม - - 706,684 1,527,617 

บวก ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - 820,933 - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - - 1,527,617 1,527,617 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายการขา้งตน้แสดงภายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินขอ้ 5.1 

 

16 ต้นทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคารระหวา่งก่อสร้าง รวม 

มูลค่าตน้ทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 187,681,080 134,607,769 322,288,849 

หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่า (98,619,217) (2,905,607) (101,524,824) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 89,061,863 131,702,162 220,764,025 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน - - - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - 

หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่า (10,888,829) - (10,888,829) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 78,173,034 131,702,162 209,875,196 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดติดภาระค ้าประกนัหน้ีสินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  
 

ในเดือนกนัยายน 2561 กรมท่ีดินมีค าสั่งห้ามโอนท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากส านกังานบงัคบัคดีมีการแจง้ยึด
ท่ีดินตามหมายบงัคบัคดีของศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.2123/2561 และผบ.2124/2561 ซ่ึงเกิดจากการท่ีอดีตผูบ้ริหารของ
บริษทั ซ่ึงเป็นอดีตกรรมการของบริษทัย่อยในขณะนั้น ได้ด าเนินการตกลงกับกลุ่มผูถื้อหุ้นกู้บางรายในคดีดงักล่าวขา้งตน้ ท า
สญัญาประนีประนอมยอมความกนัในชั้นศาล และเป็นเหตุใหต้่อมามีการบงัคบัคดีดงักล่าว และมีการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินท่ี
ไม่มีภาระจ านองของบริษทัย่อย ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 ไดมี้ผูซ้ื้อท่ีดินบางส่วนท่ีประกาศขายทอดตลาดดงักล่าวแลว้ แต่
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัยงัไม่พบวา่มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัไดฟ้้องร้องอดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าว
เป็นคดีอาญา ซ่ึงศาลอาญามีค าสัง่วา่ คดีมีมูลแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาลอาญา 

นอกจากน้ีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยอีกสองแห่ง เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.20 
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17 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน ท่ีดิน 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 172,189,577 46,800,000 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน - - 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่า - - 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 172,189,577 46,800,000 
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18 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีสาระส าคญัในบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: บาท)   
 งบการเงินรวม 

 
 

ท่ีดิน 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 

อาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง และ
อุปกรณ์ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้าและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

งานระหวา่งก่อสร้างและ
สินทรัพยร์ะหวา่งทาง 

 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563         
ราคาทนุ 1,605,826,501 224,999,896 4,964,866,250 1,266,472,954 55,503,723 3,631,058,475 471,847,540 12,220,575,339 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - ปรับปรุงใหม่ - (102,982,090) (2,297,771,987) (1,109,716,075) (46,829,629) (1,022,042,855) - (4,579,342,636) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ - ปรับปรุงใหม ่ (19,216,549) (2,683,337) (84,904,279) - - (844,714,177) (402,786,852) (1,354,305,194) 

สุทธิ 1,586,609,952 119,334,469 2,582,189,984 156,756,879 8,674,094 1,764,301,443 69,060,688 6,286,927,509 

         มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,586,609,952 119,334,469 2,582,189,984 156,756,879 8,674,094 1,764,301,433 69,060,688 6,286,927,509 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - - 30,211 575,159 106,075 3,979,084 - 4,690,529 
โอนเขา้ (ออก) - - - - - - - - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - - - (16,172) (18,970) (1,719,422) (2,824,153) (4,578,717) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (14,108,093) (196,193,707) (48,772,380) (2,300,225) (151,195,497) - (412,569,902) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น (6,769,980) - - - - (60,809,561) - (67,579,541) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (681,946) - 211 - - 274,686 - (407,049) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,579,158,026 105,226,376 2,386,026,699 108,543,486 6,460,974 1,554,830,723 66,236,535 5,806,482,829 

         ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563         
ราคาทนุ 1,605,144,555 224,999,896 4,964,896,672 1,267,031,941 55,590,828 3,633,592,823 469,023,387 12,220,280,102 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (117,090,183) (2,493,965,694) (1,158,488,455) (49,129,854) (1,173,238,352) - (4,991,912,538) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (25,986,529) (2,683,337) (84,904,279) - - (905,523,738) (402,786,852) (1,421,884,735) 

สุทธิ 1,579,158,026 105,226,376 2,386,026,699 108,543,486 6,460,974 1,554,830,733 66,236,535 5,806,482,829 
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 (หน่วย: บาท)   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง และ
อุปกรณ์ส านกังาน 

โรงไฟฟ้าและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

งานระหวา่งก่อสร้างและ
สินทรัพยร์ะหวา่งทาง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563       
ราคาทุน 32,290,841 140,259,438 28,729,512 117,833,625 304,355,382 623,468,798 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (34,109,869) (25,141,906) (35,350,087) - (94,601,862) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  - (39,654,364) - - (304,355,382) (344,009,746) 

สุทธิ 32,290,841 66,495,205 3,587,606 82,483,538 - 184,857,190 

       
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 32,290,841 66,495,205 3,587,606 82,483,538 - 184,857,190 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - - 161,428 - - 161,428 
โอนเขา้ (ออก) - - - - - - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - - - - - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (7,806,323) (3,024,811) (11,783,363) - (22,614,497) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น - - - - - - 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 32,290,841 58,688,882 724,223 70,700,175 - 162,404,121 

       
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563       
ราคาทุน 32,290,841 140,259,438 28,890,940 117,833,625 304,355,382 623,630,226 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (41,916,192) (28,166,717) (47,133,450) - (117,216,359) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (39,654,364) - - (304,355,382) (344,009,746) 
สุทธิ 32,290,841 58,688,882 724,223 70,700,175 - 162,404,121 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านองเพือ่เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และ 26 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยสญัญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี ในอตัราค่าเช่าปีละ 120,000 
ดอลล่์าร์สหรัฐ และไดข้ยายอายสุญัญาเช่าตามเง่ือนไขเดิมออกไปอีก 3 ปี
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ธุรกจิโรงแรมดาราเทว ี
 

กลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี มูลค่าตามบญัชีจ านวน 3,387.98 
ลา้นบาทท่ีแสดงในงบการเงินรวม ซ่ึงการประเมินราคาไดอิ้งกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการส าหรับการดอ้ยค่าท่ีอาจเกิดข้ึน ท่ีจดัท าโดย
กลุ่มบริษทั และผลของการวเิคราะห์น้ีไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของสินทรัพยเ์หล่าน้ีมีการดอ้ยคา่   

 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 จนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการท้องถ่ินไดมี้ค าสั่งให้ระงบัการใช้อาคารบางอาคาร และการให้บริการ
ห้องพกัส่วนท่ีเกินจากท่ีได้รับอนุญาต มีผลท าให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมีนัยส าคญัและส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทว ีประกอบกบัในระหวา่งปี 2563 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดห้ยดุด าเนินกิจการธุรกิจโรงแรมดาราเทว ี
ชัว่คราว อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )  

 

สินทรัพยส่์วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวถูีกยดึทรัพยบ์งัคบัคดี และคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพยไ์ดก้ าหนดราคาเพื่อขายทอดตลาด
ดงัน้ี 
1)   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี  ท่ีราคา 2,116.23 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 36.20  
 

2)   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอีกบางส่วน ท่ีราคา 26.12 ลา้นบาท  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 36.14   ต่อมาในวนัท่ี 9 
มกราคม 2563 ไดมี้ผูซ้ื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีประกาศขายทอดตลาดดงักล่าว โดยไดท้ าหนงัสือสัญญาซ้ือขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง และจ่ายเงินมดัจ าในวนัดงักล่าว แต่ปัจจุบนับริษทัยอ่ยยงัไม่พบวา่มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว 

 

3)   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วน เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาด (คดีหมายเลขแดงท่ี พก.6/2562 ตามท่ีระบุไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.1)  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ไดมี้ผูเ้สนอเขา้ประมูลซ้ือไดจ้ากการขายทอดตลาด แต่ผูป้ระมูล
ซ้ึอทรัพยย์งัมิไดว้างเงินช าระหน้ีท่ีเขา้ประมูลซ้ือ  กลุ่มบริษทัก าลงัด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกตอ้งและกระบวนการขาย
ทอดตลาดในคดีดงักล่าว  รวมทั้งจะด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามกฏหมายต่อไป  
 

ซ่ึงราคาขายทอดตลาดดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากราคาขายไดจ้ริงอาจสูงหรือต ่ากวา่ราคาดงักล่าว และราคาขายทอดตลาด
ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ธุรกจิบริหารจดัการขยะ 
 

บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ไม่ไดมี้การด าเนินการตามแผนด าเนินงาน จนกระทัง่
กลางปี 2560                                               ล  อนัเน่ืองมาจากไม่สามารถขายไฟฟ้าไดต้ามก าหนด จึงตอ้งหา
รายไดจ้ากรับบริการก าจดัขยะเพียงอยา่งเดียว 

 

จากปัญหาต่อเน่ืองจากสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมดอายใุนปี 2560 ดงันั้นในปี 2561 บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั ไดข้อ
อุทธรณ์เพื่อต่ออายสุญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าภูมิภาค แต่ไม่เป็นผล จึงท าใหบ้ริษทัเหลือแตเ่พียงธุรกิจรับก าจดัขยะเท่านั้น  

 

ในระหวา่งปี 2562 แมบ้ริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั  มีปัญหาขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ และถูกภาคทณัฑก็์ตาม  แต่บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั 
สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และไดรั้บการต่อใบอนุญาตจนถึงปี 2565 โดยตอ้งท าด าเนินการต่อใบอนุญาตทุกปี   
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564  ผูบ้ริหารไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ของสินทรัพยข์องธุรกิจบริหารจดัการขยะวา่ พบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี  
ขณะเดียวกนับริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั ซ่ึงด าเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะเพียงอยา่งเดียว  ซ่ึงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดส้ิ้นอายลุงส้ินปี 2561 เน่ืองจากมิไดเ้ร่ิมด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าไดท้นัตามก าหนด  
วิธีการประเมินท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นคร้ังน้ีคือ วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach)  แบบคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) โดยใชว้ิธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) เป็นวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของ
มูลค่าทรัพยสิ์น  อตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่า คือ ร้อยละ 12  ต่อปี 
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ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศกมัพูชาซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีจ านวน 273.82 ลา้นบาทในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินมลูค่าของสินทรัพยด์งักล่าว  
 

ในเดือน พฤศจิกายน 2564  ผูบ้ริหารไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ ประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  2562 
และ 2563  ของสินทรัพยข์องธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย แลว้  ซ่ึงก าหนดจากมูลค่าการใช้
สินทรัพยพ์บวา่ มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยต์  ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี  ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย
ปรับปรุงยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  2562 และ 2563  ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6 
 

วิธีการประเมินท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นคร้ังน้ีคือ วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach)  แบบคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) โดยใชว้ิธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) เป็นวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่า
ทรัพยสิ์น โดยอตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่า คือ ร้อยละ 10  ต่อปี  

 

อุปกรณ์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีมูลค่าตามบญัชี จ านวน 119.02 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ปัจจุบนับริษทัยอ่ย
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการตรวจนบัของอุปกรณ์ดงักล่าว 
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19 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
 สิทธิการเช่า อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  -    
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน      
    การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :     
- จดัประเภทมาจากลูกหน้ีอ่ืน 1,238,089 - - 1,238,089 
- จดัประเภทมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,611,440 - - 4,611,440 
- จดัประเภทมาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 9,351,063 - - 9,351,063 
-   รับรู้จากสัญญาเช่าด าเนินงาน  4,383,684 7,433,017 2,765,035 14,581,736 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  19,584,276 7,433,017 2,765,035 29,782,328 
ซ้ือเพ่ิม  1,598,006 2,980,557 - 4,578,563 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  21,182,282 10,413,574 2,765,035 34,360,891 

      ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน     

    การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :     
- จดัประเภทมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (1,051,091) - - (1,051,091) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  (1,051,091) - - (1,051,091) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (1,851,347) (2,195,660) (705,353) (4,752,360) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  (2,902,438) (2,195,660) (705,353) (5,803,451) 

      มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  18,279,844 8,217,914 2,059,682 28,557,440 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 
 (หน่วย : บาท) 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  4,752,360 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,134,356 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  - 
คา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า  - 

       รวม  5,886,716 
 
 

 



 

37 
 

 

20 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

 

เคร่ืองหมายการคา้ 

มูลค่าส่วนเพ่ิม 

ราคารับซ้ือไฟฟ้า 

 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหวา่งติดตั้ง 

 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563        

ราคาทุน 290,350,000 679,296,159 4,911,440 63,529,090 11,091,048 119,795,711 1,168,973,448 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - ปรับปรุงใหม่ - (428,564,769) (1,351,091) (2,815,214) (10,311,103) - (443,042,177) 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่  (290,350,000) (10,572,610) - (55,725,962) - (118,962,811) (475,611,383) 

สุทธิ - 240,158,780 3,560,349 4,987,914 779,945 832,900 250,319,888 

        มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  - 240,158,780 3,560,349 4,987,914 779,945 832,900 250,319,888 

จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - (3,560,349) - - - (3,560,349) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 240,158,780 - 4,987,914 779,945 832,900 246,759,539 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - - - - 3,982 - 3,982 

ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (48) - (48) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี - (85,905,284) - (230,333) (744,622) - (86,880,239) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์ - - - - - - - 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 - 154,253,496 - 4,757,581 39,257 832,900 159,883,234 

        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563        

ราคาทุน 290,350,000 679,296,159 - 63,529,090 11,094,982 119,795,711 1,164,065,942 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - (514,470,053) - (3,045,547) (11,055,725) - (528,571,325) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (290,350,000) (10,572,610) - (55,725,962) - (118,962,811) (475,611,383) 

สุทธิ - 154,253,496 - 4,757,581 39,257 832,900 159,883,234 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 

ระหวา่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563    
ราคาทุน 2,339,317 118,962,811 121,302,128 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,011,707) - (2,011,707) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ - (118,962,811) (118,962,811) 

สุทธิ 327,610 - 327,610 

    มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 327,610 - 327,610 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (186,645) - (186,645) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 140,965 - 140,965 

    ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563    
ราคาทุน 2,339,317 118,962,811 121,302,128 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,198,352) - (2,198,352) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (118,962,811) (118,962,811) 

สุทธิ 140,965 - 140,965 
 

21 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,226,839 1,226,839 1,226,839 1,226,839 
ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 133,358 133,358 133,358 133,358 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 17,050,108 15,289,535 - - 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 2,452,853 1,162,345 790,485 181,309 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 20,863,158 17,812,077 2,150,682 1,541,506 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ 266,022,383 309,040,545 - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  266,022,383 309,040,545 - - 
 



 

39 
 

 

22  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน  22.1 622,430,152 622,430,152 385,162,330 385,162,330 
หกั : ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  (612,430,152) (622,430,152) (375,162,330) (385,162,330) 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน - สุทธิ  10,000,000 - 10,000,000 - 
เงินมดัจ า - สุทธิ  4,027,523 5,642,578 - - 
เงินประกนั - สุทธิ  7,541,284 12,919,864 3,003,934 4,639,339 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - สุทธิ  8,331,758 5,492,340 4,017,071 3,359,311 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - สุทธิ 22.2 - 8,344,902 - - 
เงินวางประกนัศาล 36.16 40,324,778 - 22,927,813 - 
อ่ืนๆ - สุทธิ  461,886 1,194,820 - - 

รวม  70,687,229 33,594,504 39,948,818 7,998,650 

 
22.1 ยอดคงเหลือของเงินมดัจ าคา่ซ้ือเงินลงทุน มีดงัน้ี 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2563 2562 2563 2562 

บริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ  ากดั (1) 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 
บริษทั พีพีแอนดเ์อน็ เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั (2) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 
บริษทั ภูพานเทคโนโลย ีจ  ากดั (3) 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 

บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั (4) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

Green Future Kabushiki Kaisha (5) 88,502,505 88,502,505 88,502,505 88,502,505 

Takasugi Investment Kabushiki Kaisha (6) 33,659,825 33,659,825 33,659,825 33,659,825 
บริษทั ไฟเบอร์วนั จ  ากดั และ  
   บริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (7) 

 
100,000,000 

 
100,000,000 

 
- 

 
- 

บริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ  ากดั (8) 137,267,822 137,267,822 - - 

     รวม 622,430,152 622,430,152 385,162,330 385,162,330 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน (612,430,152) (622,430,152) (375,162,330) (385,162,330) 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน - สุทธิ 10,000,000 - 10,000,000 - 

 
กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนทั้งจ านวนทุกโครงการเน่ืองจากโครงการไม่มีความคืบหนา้ท่ี
เป็นสาระส าคญั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และไดม้อบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษทัออกหนงัสือทวงถาม
เพื่อเรียกเงินมดัจ าดงักล่าวคืนรวมทั้งด าเนินคดีตามกฎหมายกบัอดีตผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดรั้บเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั จ านวนเงิน 
10.00  ลา้นบาท คืนจากบริษทั อินเตอร์เนชัน่เ  ลเอนจีเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นดอกเบ้ียจ านวนเงิน 1.22 ลา้นบาท ดงันั้น  ณ 
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วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัจึงได้กลบัรายการด้อยค่าเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนของบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากัด  
จ านวนเงิน 10.00  ลา้นบาท  

 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

(1) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงใน
การตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับุคคลหน่ึงของบริษทั 
สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีมูลค่า
ราคาซ้ือขายรวมไม่เกิน 140 ลา้นบาท หักดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) ความรับผิดและความช ารุดบกพร่องของ
โครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น และ (3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

- โครงการตอ้งเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยก่์อนการซ้ือขายหุน้ 
- บริษทัพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 

 

บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการจ านวน 
18 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการทดสอบการเช่ือมโยงไฟฟ้าเขา้ระบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าซ้ือขายหุ้นจ านวน 
2 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขของสญัญา 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึกแนบทา้ย
ขอ้ตกลงกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงใหแ้กไ้ขในบนัทึกขอ้ตกลงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- ปรับราคาซ้ือขายหุน้จากเดิมจ านวน 140 ลา้นบาทเป็นจ านวน 165 ลา้นบาทหักดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) ความ
รับผิดและความช ารุดบกพร่องของโครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น และ (3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการ 
เน่ืองจากบริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั มีคา่ด าเนินการอทุธรณ์ค าสัง่ยติุสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ดว้ยเคยปรากฏว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพราะบริษทัไม่สามารถขาย
ไฟฟ้าไดท้นัก าหนด 

- ผูข้ายประสงคใ์หบ้ริษทัจ่ายช าระเงินมดัจ าเพ่ิมอีกจ านวน 35 ลา้นบาท 
 

(2) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั พีพีแอนดเ์อน็ เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการของบริษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั ก่อนท่ีจะตกลง
เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั ที แอนด์ เอส อินเตอร์ โปรดกัส์ ไลฟ์ จ ากดัซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยมีมูลคา่ราคาซ้ือขายรวมไม่เกิน 175 ลา้นบาทหกัดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) 
ความรับผิดและความช ารุดบกพร่องของโครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคัญ 
ดงัต่อไปน้ี 

- โครงการตอ้งเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยก่์อนการซ้ือขายหุน้ 
- บริษทัพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมกอ

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 
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บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการจ านวน 
75 ลา้นบาท 

 

(3) เงินมดัจ าคา่ซ้ือเงินลงทุนบริษทั ภูพานเทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นบุคคลหน่ึงของบริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ ากดั มี
มูลค่าราคาซ้ือขายรวมไม่เกิน 155 ลา้นบาท หกัดว้ยหน้ี ความรับผิด ความช ารุดบกพร่อง และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีบริษทัฯ 
ไดช้ าระไปเน่ืองดว้ยการซ่อมแซมบ ารุงโรงไฟฟ้าเพื่อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
ณ วนัซ้ือขายหุน้ท่ีซ้ือขาย ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
- ผูซ้ื้อพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทั และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 
- ท่ีดินท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยูต่อ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจ านองหรือภาระผกูพนัใดๆเวน้แต่สญัญาเช่า 
- สญัญาเช่าท่ีดินซ่ึงบริษทัเป็นผูเ้ช่าและมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนัไดรั้บ

การจดทะเบียนการเช่าอยา่งถูกตอ้งต่อส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 
- โรงไฟฟ้าด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 

บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพือ่เป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการจ านวน 
100 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัช าระเงินมดัจ าเพ่ิม เพื่อด าเนินการ
ต่างๆรวมถึงการเช่าท่ีดินของโครงการเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาทโดยเป็นส่วนหน่ึงของราคาซ้ือ
ขายหุน้ และบริษทัฯไดรั้บจ าน าหุน้ของบริษทัดงักล่าวจ านวน 599,997 หุน้ จ านวนหุน้คิดเป็นร้อยละ99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าวเพือ่เป็นหลกัประกนัการวางเงินมดัจ ารวมจ านวนเงิน 123 ลา้นบาท 

 

(4) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุ้นบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไออี
ซี แม่ระมาด จ ากดัและบริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของ
บริษทัและโครงการจ านวน 50 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัขอเงินมดัจ าคืนเน่ืองจากผลการ
ตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการไม่เป็นท่ีพึงพอใจ โดยบริษทัไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้ายแลว้เป็นจ านวน
เงิน 40 ลา้นบาทคงเหลืออีก 10 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดรั้บเงินมดัจ าจ านวนเงิน 
10.00  ลา้นบาท คืนจากบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากัด  พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นดอกเบ้ียจ านวนเงิน 1.22 ลา้นบาท 
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(5) เงินมดัจ าคา่ซ้ือเงินลงทุน Green Future Kabushiki Kaisha  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2559 ของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมตัิให้บริษทัลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 6 โครงการ ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตรวม 10.96 เมกะวตัต ์
(ก าลงัการผลิตติดตั้ง 12.87 เมกะวตัต)์ 

 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดล้งนามในหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of intent) กบั Green Future 
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าโครงการรวมจ านวนเงิน 4,321.82 ลา้นเยนโดยจ่ายช าระเงินมดัจ ามูลค่า ณ วนัท่ีลงนาม
จ านวนเงิน 178.89 ลา้นเยน (193.20 ลา้นเยน รวม Consumption Tax) หรือจ านวนเงิน 55.56 ลา้นบาท ( 60 ลา้นบาท 
รวม Consumption Tax ) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมือง คูจูกริุ (Kujuguri) จงัหวดัชิบะ (Chiba) ประเทศญ่ีปุ่น มีขนาดก าลงั
การผลิต 1.50 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิตติดตั้ง 1.70 เมกะวตัต)์ โดยจ่ายช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวนเงิน 81.45 ลา้นเยน 
(87.97 ลา้นเยน รวม Consumption Tax) หรือ จ านวนเงิน 26.39 ลา้นบาท (28.50 ลา้นบาท รวม Consumption Tax ) 

 

(6) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน Takasugi Investment Kabushiki Kaisha  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตรวม 2.15 เมกะวตัต ์

 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทัไดล้งนามใน Development agreement for noune project กบั Takasugi Investment 
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าเงินมดัจ ารวมจ านวนเงิน 283.57 ลา้นเยนโดยบริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 1 เป็น
จ านวนเงิน 98.51 ลา้นเยนหรือจ านวนเงิน 33.66 ลา้นบาท  

 

(7) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั ไฟเบอร์วนั จ ากดั และ บริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป 
แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ลงทุนในโครงการให้บริการโครงข่ายดิจิตอลแบบรวมศูนยด์ว้ยใยแกว้น าแสงของบริษทั ไฟ
เบอร์วนั จ ากดั และ บริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้กบับริษทั ไฟเบอร์วนั จ ากดั มูลค่าโครงการรวม
จ านวนเงิน 400 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 1 จ านวน 50 ลา้นบาทและรับจ าน าหุ้นของบริษทั 
ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวนเงิน 500,000 หุ้นจ านวนหุ้นคิดเป็นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนและทุนช าระ
แลว้ของบริษทัดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์
อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั จ่ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 2 จ านวนเงิน 50 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ส่งหนงัสือขอคืนเงินมดัจ าเน่ืองจาก
ผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการไม่เป็นท่ีพงึพอใจ และเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้อง
บริษทั 2 แห่ง (จ าเลย) ต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ านวนทุนทรัพย ์106.25 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยระ 7.5 ต่อปีของตน้เงินจ านวน 100 ลา้นบาท จนกวา่จ าเลยทั้งสองจะช าระให้บริษทัฯเสร็จส้ิน 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและจ าเลยทั้งสองไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาลโดย
จ าเลยยินยอมช าระเงินแก่บริษทัฯจ านวน 100 ลา้นบาท โดยจะผ่อนช าระตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือน 
กนัยายน 2562 จนถึงปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่ไดรั้บช าระเงินตามสญัญาประนีประนอมยอมความดงักล่าว  
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(8) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ลงทุนในโครงการผลิตน ้ าประปาของบริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั โดยบริษทัได้
ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั
บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั มูลค่าโครงการรวมจ านวนเงิน 150 ลา้นบาทและ
บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 1 จ านวน 100 ลา้นบาท และต่อมาในไตรมาส 4 ไดจ่้ายมดัจ างวดท่ี 2 เพ่ิมเติม
จ านวน 36 ลา้นบาท 

 

ต่อมาในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบสถานะของโครงการวา่ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และ
ขอคืนเงินมดัจ าดงักล่าว แต่บริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บเงินคืน 

 

22.2 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 
 

บริษทัได้รับรู้ค่าเผื่อด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ทั้งจ านวนเน่ืองจากเป็นเงินมดัจ าค่าสินคา้ของโครงการท่ีไม่ได้
ด าเนินการต่อ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 
 (หน่วย : บาท) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 2563 2562 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้   385,856,521 385,856,521 
หกั : ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  (385,856,521) (385,856,521) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - สุทธิ  - - 
 

23 เงนิวางประกนั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงเขา้มาตรวจสอบสถานะของบริษทัยอ่ย 4 
แห่ง (บริษทั ว.ี โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน ์จ ากดั บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และ 
บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั) ในโครงการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก่อนท่ีจะตดัสินใจจะขาย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว และ เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง ซ่ึง
ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวไดรั้บเงินประกนั จ านวน 100 ลา้นบาท และให้ถือเงินประกนัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคา
ซ้ือขายหุ้น หากมีการตกลงซ้ือขายกนัต่อไป ทั้งน้ี มีระยะเวลาภายใน 90 วนั นับจากวนัท่ีลงนามในบันทึกขอ้ตกลง ปัจจุบนั
บริษทัไม่ไดรั้บเงินประกนัดงักล่าว และบริษทัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพือ่ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

บริษทัไดล้งนามขายเงินลงทุนในบริษทั ว.ีโอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั เสร็จส้ินตามสัญญาซ้ือขายหุ้นลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
กบับริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการเขา้มาตรวจสอบสถานะตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมติั และไดต้กลงให้
แปลงเงินวางประกนัมาช าระราคาซ้ือขายหน้ีระหวา่งบริษทัใหญ่และบริษทัผูซ้ื้อทั้งจ านวน 
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24 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

 เงินกูย้มืระยะยาว 340,999,096 514,775,485 - - 

 หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (327,907,549) (378,050,090) - - 

 สุทธิ 13,091,547 136,725,395 - - 
 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 1 
ณ 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมตามสัญญากูเ้งินกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ านวน 308 ลา้นบาท มีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 13.25-20 ลา้นบาท รวม 36 งวด โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา Prime Rate (ณ 
วนัท่ีท าสัญญา คือ ร้อยละ 6.5 ต่อปี) ค  ้าประกนัโดยบริษทัจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และจ านองเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
เป็นประกนั  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคาร
ดงักล่าวได ้กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดเป็นส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 2 - 4 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร จ านวนรวม 33 ลา้นบาท มีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 3.11 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียของแต่ละบริษทัยอ่ยในช่วง MLR - 
0.50% ต่อปี ถึง MLR - 2.5% ต่อปี  ค  ้าประกนัโดย จดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ าน าแผงโซลาร์เซลลแ์ละอุปกรณ์เป็น
ประกนั  
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25 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 
 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18,943,405 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (4,361,669) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 14,581,736 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งปี :  
บวก จ านวนท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 4,578,563 
บวก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีท่ีทยอยรับรู้ 1,134,356 

หกั เงินจ่ายช าระ (4,591,536) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 15,703,119 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,638,053) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 11,065,066 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ดอกเบ้ียจ่าย  

 เงินตน้ รอตดับญัชี รวม 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี 4,638,053 873,412 5,511,465 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 9,513,936 1,136,920 10,650,856 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินหา้ปี 1,551,130 1,775,381 3,326,511 

     รวม 15,703,119 3,785,713 19,488,832 
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26 หนีสิ้นทีผ่ดินัดช าระและหนีสิ้นตามค าพพิากษาจากการค า้ประกนั 
 

26.1 หน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1) 2,717,651,410 2,771,651,410 2,621,651,410 2,621,651,410 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2) 149,780,098 149,780,098 - - 

หุน้กู ้(3) 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 

เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ (4) 565,000,000 565,000,000 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัและบุคคลอ่ืน (5) 580,303,371 580,303,371 561,704,168 561,704,168 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายของหน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ 1,833,475,659 1,358,686,399 1,594,803,517 1,181,486,067 

รวม 8,846,210,538 8,425,421,278 7,778,159,095 7,364,841,645 
 

(1) บริษทัฯ 
ตัว๋แลกเงินทั้งจ านวนมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 12.00 ต่อปี 

 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 1 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีตัว๋แลกเงินท่ีครบก าหนดช าระเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2561 บริษทัยอ่ยและบริษทัฯ ถูกฟ้องร้องให้ช าระหน้ีตัว๋แลกเงินพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
ในคดีหมายเลขด าท่ี พ.2718/2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความในคดีหมายเลขแดงท่ี พ.3605/2562 ให้ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 53,359,589.05 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
1.1 บริษทัยอ่ยช าระหน้ีเป็นจ านวนเงิน 13,359,589.05 บาท โดยช าระงวดแรกในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 เป็นเงินไม่

นอ้ยกว่าเดือนละ 1.34 ลา้นบาท และช าระงวดถดัไปทุก ๆ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนต่อเน่ืองกนัเป็น
เวลา 10 เดือนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดช้ าระหน้ีตามค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความครบถว้น 

 

1.2 บริษทัฯ ช าระหน้ีเป็นจ านวน 40,000,000 บาท โดยช าระงวดแรกในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 เป็นเงินไม่นอ้ยกวา่
เดือนละ 4.00 ลา้นบาท ช าระงวดถดั ๆ ไปทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 10 เดือน 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรับรองการขอฟ้ืนฟูของบริษทัฯ มีผลให้อยู่นะ
สภาวะพกัช าระหน้ี ไม่สามารถช าระหน้ีตามสัญญาประนีประนอมยอมความได ้ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 
2563 บริษทัยอ่ยจึงยืน่ค  าร้องต่อศาลขอช าระหน้ีแทนในส่วนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดช้ าระหน้ีแทนเป็น
จ านวนเงิน 40 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯ ช าระเงินคืนในส่วนน้ีในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

จากเหตุการณ์ขา้งตน้  บริษทัได้จ่ายช าระเงินดงักล่าวให้แก่บริษทัย่อยแลว้  โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความจากการค ้าประกนั จ านวน 40 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
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ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยแห่งเดียวกันมีตัว๋แลกเงินท่ีครบก าหนดช าระเป็นจ านวน 100 ลา้นบาท โดยวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2562 บริษทัยอ่ยในฐานะผูส้ั่งจ่ายและบริษทัฯ ในฐานะผูอ้าวลัตัว๋แลกเงินถูกฟ้องร้องให้ช าระหน้ีตามตัว๋
แลกเงินพร้อมดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
2.1 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.1914/2562 ให้ช าระเงินจ านวน 51,017,123.29 บาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

เงินตน้จ านวน 50 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
2.2 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.1915/2562 ให้ช าระเงินจ านวน 25,508,561.64 บาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

เงินตน้จ านวน 25 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
2.3 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.1916/2562 ให้ช าระเงินจ านวน 25,508,561.64 บาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

เงินตน้จ านวน 25 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
 

ต่อมาศาลมีค าสั่งให้รวมส าเนาคดีทั้งสามไวเ้ป็นคดีเดียวกนั โดยให้ใชเ้ลขคดี ผบ.1914/2562 เป็นคดีหลกั เม่ือวนัท่ี 
2 ธนัวาคม 2562 ศาลลม้ละลายกลางมีค  าสั ่งรับค าร้องการขอฟ้ืนฟูของบริษทัฯ โดยศาลมีค  าสั ่งให้จ าหน่ายคดี
ชัว่คราวของบริษทัฯ ท าให้บริษทัยอ่ยดงักล่าว ในฐานะท่ีเป็นจ าเลยร่วมกนัในคดียงัคงด าเนินกระบวนการพิจารณา
ในชั้นศาลแต่เพียงฝ่ายเดียว  

 

โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ศาลมีค าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.4786/2563 ให้บริษทัยอ่ยช าระหน้ีเป็น
จ านวนเงิน 100 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยในวนัเดียวกนัก่อนศาลมีค  าพิพากษา บริษทั
ยอ่ยไดม้ีค  าร้องขอวางเงินต่อศาลเพื่อแสดงเจตนาการช าระหน้ีและเป็นการแสดงเจตนาการช าระหน้ีและเป็นการ
แสดงเจตนาในการเขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัโจทก์เป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท และต่อมาในวนัท่ี 8 
มกราคม 2564 บริษทัยอ่ยและโจทก์ทั้งสามไดต้กลงร่วมกนัลงนามท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหลงัศาลมีค  า
พิพากษา โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงช าระหน้ีเป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 นบั
แต่วนัท่ี 25 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงินทั้งส้ิน 107,736,986.31 บาท โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
- ช าระเงินตน้จ านวน 16 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น ณ วนัท่ีบริษทัยอ่ยไดม้ีค  าร้องขอวางเงินต่อศาลเพื่อแสดงเจตนา

การช าระหน้ีในคดีเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท และ ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหลงัศาลมีค  าพิพากษา
เป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 91,736,986.31 บาท บริษทัยอ่ยตกลงช าระภายในวนัท่ี 30 
เมษายน 2569 อยา่งไรก็ตาม กรณีบริษทัยอ่ยไดช้ าระหน้ีส่วนท่ีเหลือทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือเป็นการช าระ
หน้ีเงินตน้ก่อน 

- ตกลงช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนของเงินตน้ท่ีเหลือจ านวน 84 ลา้นบาท ในอตัราร้อยละ 4 โดยช าระดอกเบ้ียทุก
วนัท าการสุดทา้ยของเดือนจนกวา่จะมีการช าระหน้ีครบถว้น ส าหรับดอกเบ้ีย นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2562 
จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 7,736,986.31 บาท บริษทัยอ่ตกลงจะช าระภายในวนัที่ 30 
เมษายน 2569 กรณีบริษทัยอ่ยช าระเงินตน้ท่ีเหลือทั้งหมด ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 โจทก์ทั้งสามยินยอม
ลดดอกเบ้ียเป็นเงินจ านวน 3,736,986.31 บาท โดยให้บริษทัยอ่ยช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียส่วนที่เหลือเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 88 ลา้นบาท 

- จ าน าหุ้นบริษทั เกาะเต่า วินด์ จ ากดั จ านวน 1,200,000 หุ้น เพื่อเป็นประกนัหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
หลงัศาลมีค าพิพากษาภายในวนัท่ี 8 มกราคม 2564 โดยให้ไถ่ถอนดงักล่าวไดเ้ม่ือ บริษทัยอ่ยช าระหน้ีครบถว้น
ก่อนหรือภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2569 
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(2) บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 1 
เงินกูย้มืตามสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ านวน  21.52 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี ค  ้า
ประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดผ้ิดนดัช าระเงินกูย้ืมระยะยาวโดยธนาคารดงักล่าวได้
ด าเนินการยืน่ฟ้องและบงัคบัจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.738/2561 ให้บริษทัยอ่ยและผูค้  ้ า
ประกนัร่วมกนัช าระเงินคืน กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาวท่ีผิดนดัช าระทั้งหมดเป็นหน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.12 

 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 2 

เงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ านวน 128.26 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ  2.08  ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 : MLR - 1.50% ต่อปี ปีท่ี 2 : MLR - 
0.75% ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป : MLR ต่อปี ซ่ึงค ้ าประกนัโดยบริษทัอ่ืน 2 แห่งและอดีตผูถื้อหุ้นท่านหน่ึง และจด
จ านองท่ีดินและจ าน าเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ ตอ่มาผิดนดัช าระทั้งจ านวน กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีผิด
นดัช าระ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 36.18  

 

(3) เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
อายหุุน้กู ้2 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.40 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2560  มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท 
 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษัทได้น าเสนอรายละเอียดแนวทางการช าระหน้ีและได้
ด าเนินการช าระดอกเบ้ียหุ้นกู้บางส่วนจ านวน 4.08 ล้านบาทแล้วในสัดส่วนท่ีเท่ากัน แต่เน่ืองจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้หนงัสือค าสั่งให้ประธานกรรมการ ณ ขณะนั้นหยดุปฏิบติั
หนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 บริษทัจึงไม่สามารถจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัใด ๆ ได ้หุ้นกูด้งักล่าวจึงผิด
นดัทั้งจ านวนตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอนตามหนังสือท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟท่ีูผิดนดัช าระ ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 

 บาท 

เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟ ู- GB1  
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 565,000,000 
หกั จ่ายช าระในปี 2563 - 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2563 565,000,000 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ศาลลม้ละลายกลาง (ศาลลม้ละลายฯ) มีค  าสัง่ใหฟ้ื้นฟกิูจการของ บริษทัโรงแรมดารา
เทว ี(DDV) จ ากดั โดยตั้ง DDV เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟฯู  
 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 ศาลลม้ละลายฯ มีค าสั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูฯ  และให้ DDV เป็นผูบ้ริหารแผน และต่อมา
วนัท่ี 5 เมษายน 2559 ศาลลม้ละลายฯ มีค  าสัง่เห็นชอบแผนฟ้ืนฟฯู ฉบบัแกไ้ข 
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วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 ศาลลม้ละลายฯ มีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของ DDV ตามค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการโดยผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูฯ เน่ืองจากการฟ้ืนฟูกิจการไดด้ าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแลว้ โดยระหว่าง
กระบวนการพิจารณาขอยกเลิกแผนฟ้ืนฟฯู บริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั และบริษทั อินเตอร์ฟาร์อีสท ์
เทอมอลพาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูฯ ในขณะนั้น ไดมี้หนังสือยินยอมและเห็นชอบลงวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ตามล าดบั ให ้DDV ขอยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการ  
 

เม่ือ DDV ออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการแลว้ ภาระหน้ีต่อเจา้หน้ีทั้ง 2 ราย ซ่ึงยงัตอ้งช าระต่อไปมีดงัน้ี 
1. บริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากัด ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระภายในเดือน

ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบ้ีย โดยเจา้หน้ีอาจขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นไม่เกินเดือนธนัวาคม 2560 ทั้งน้ีจะมี
การคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไปจนกวา่ช าระหน้ีครบถว้น 

2. บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระ
ภายในเดือนธนัวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบ้ีย โดยเจา้หน้ีอาจขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นไม่เกินเดือนธนัวาคม 2560 
ทั้งน้ี จะมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558  ป็นตน้ไปจนกวา่ช าระหน้ี
ครบถว้น 

 

ในเดือนธนัวาคม 2559  ริษทัฯ ไม่ไดช้ าระหน้ีส่วนท่ีเหลือไดต้ามท่ีระบุในแผนฟ้ืนฟู และไม่ไดข้อขยายเวลาการ
ช าระหน้ีกบัเจา้หน้ี หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟกิูจการดงักล่าวจึงผิดนดัช าระหน้ีทั้งจ านวน 
 

ในเดือนกนัยายน 2560 GB1 ฟ้อง DDV ขอ้หาผิดนดัช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู ทุนทรัพย ์595,576,369.85 บาท ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 DDV และ GB1 ไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดย DDV ยอมรับวา่ GB1 เป็น
เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และDDV ยินยอมช าระเงินจ านวนดงักล่าวแก่ GB1 ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความน้ี  หาก DDV ผิดนดัตกลงให้ GB1 ด าเนินการบงัคบัคดีแก่ DDV พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้จ านวน 565,000,000 บาท นับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าช าระเสร็จ และศาล
ลม้ละลายฯ ไดมี้ค าพิพากษาตามยอม ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พก 15/2560 คดีหมายเลขแดง
ท่ี พก 6/2562 พิพากษาใหค้ดีเป็นอนัเสร็จเด็ดขาดไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความนั้น  
 

ส่วนหน้ีผิดนัดตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของเจา้หน้ี IFEC-T   ไดด้ าเนินการยื่นค าร้องขอรับช าระหน้ีบุริมสิทธิจ านอง 
และเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ศาลแพง่ไดมี้ค าสัง่ให ้IFEC-T ไดรั้บช าระหน้ีบุริมสิทธิจ านอง แต่ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2564 ศาลแพง่ไดอ่้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ใหก้ลบัค าพิพากษาของศาลแพง่ โดยใหย้กค าร้อง ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งยืน่ฎีกา นอกจากน้ี IFEC-T ไดบ้อกกล่าวบงัคบัจ านอง เพือ่ให ้DDV ช าระหน้ีใหต้ามกฎหมายแลว้ 
 

(5)    บริษทั 
ประกอบดว้ยเงินกูย้มืจากบุคคลอ่ืนจ านวน 10 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี และเงินกูย้มืจากบริษทัอ่ืนจ านวน 50 
ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ซ่ึงเงินกูย้ืมจากบริษทัอ่ืนน้ีค ้าประกนัโดยการจ าน าหุ้นท่ีบริษทัถือใน
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดัจ านวน 5,000,000 หุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)   
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บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 1 
บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องโดยบุคคลธรรมดารายหน่ึง เร่ือง ผิดสัญญาตัว๋สัญญาใช้เงิน ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน 
17,072,381 บาท ท่ีมาของหน้ีดงักล่าวเกิดจากการท่ีบุคคลรายดงักล่าว อา้งวา่ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2548 ซ่ึง
ขณะนั้น บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยไดกู้ย้ืมเงินจากบุคคลดงักล่าวหลายคร้ัง
เพื่อน าไปใชจ่้ายในกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว แต่ละคร้ังท่ีกูย้ืมไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทใชเ้งินเม่ือทวง
ถาม มอบไว้ให้เพื่อเป็นการช าระหน้ี ซ่ึงจ านวนหน้ีเม่ือคิดจนถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 
15,555,700.85 บาท และในวนัดังกล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใช้เงินไวใ้ห้แก่นางสาวน ้ าพราว สุวรรณมงคล เป็นตัว๋
สัญญาใชเ้งินเลขท่ี 2558/001 ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่นางสาวน ้ าพราว สุวรรณมงคล 
จ านวน 15,555,700.85 บาทเม่ือทวงถาม และหากผิดนดัยินยอมให้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากตน้เงิน
ดงักล่าว ต่อมาไดมี้การทวงถามใหช้ าระหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน แต่มีการผิดนดั โจทกจึ์งฟ้องคดีน้ี  
 

ต่อมาในปี 2562 ศาลพิพากษาใหช้ าระเงินแก่โจทกจ์ านวน 15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี
ของตน้เงินดงักล่าว นับแต่วนัท่ี 15 ธันวาคม 2558 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน (เดิมบริษทัย่อยอุทธรณ์ แต่
เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษทัยอ่ยถอนอุทธรณ์) 
 

26.2 หน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 

ล าดบั รายการ (หน่วย : บาท) 

1 หน้ีตามค าพิพากษา   
 - เงินตน้ 1,259,744,946 
 - ดอกเบ้ียถึงวนัพิพากษา 1,679,130,257 
 รวม 2,938,875,203 
 หกั : ยอดช าระก่อนค าพิพากษา (385,000,000) 

 ยอดหน้ีตามค าพิพากษา 2,553,875,203 
2 ดอกเบ้ีย ปี 2560 - 2563 289,396,202 

 รวมหน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั 2,843,271,405 
 หกั หน้ีสินท่ีบนัทึกภายใตห้น้ีสินตามแผนฟ้ืนฟท่ีูผิดนดัช าระ (734,543,150) 

 หน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนัสุทธิ 2,108,728,255 
 

ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีผิดนดัช าระ ท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.1 บริษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 
(APK) ในฐานะผูค้  ้าประกนัหน้ีของบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) จะตอ้งรับผิดต่อ บริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอล
วนั จ ากดั (GB1) และ บริษทัอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) ตามมูลหน้ีเดิมท่ีมีต่อเจา้หน้ีทั้ง 2 ราย 
ตามค าพิพากษา พก.5/2562 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 

 

1. เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (IFEC) บริษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (ICAP) และอดีตกรรมการท่านหน่ึงของ IFEC ร่วมกนัเป็นโจทก์ฟ้อง อดีต
กรรมการอีก 2 ท่านของ IFEC กบับุคคลภายนอกอีก 4 คน รวมเป็นจ าเลย 6 คน โดยจ าเลยท่ี 6 คือ บริษทั บริหาร
สินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) ในขอ้หาว่าจ าเลยฉ้อฉลสร้างหน้ีท่ีไม่มีอยูจ่ริงข้ึน และขอให้เพิกถอนจ านอง 
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รวมทั้งเรียกคืนเงินท่ีจ่ายคืนจ านวน 355 ลา้นบาท (เป็นจ านวนเงินท่ี DDV ไดจ่้ายช าระให้ GB1 ในฐานะเจา้หน้ีตาม
แผนฟ้ืนฟกิูจการไปแลว้) พร้อมดอกเบ้ีย 

 
2. ต่อมาระหวา่งพิจารณาคดีตามขอ้ 1. DDV และ APK ไดข้อเขา้เป็นโจทกร่์วมในคดีดงักล่าว  

3. หลงัจาก DDV และ APK ไดเ้ขา้เป็นโจทกร่์วม GB1 จึงไดแ้กค้  าให้การและฟ้องแยง้เอากบั APK ในฐานะผูค้  ้ าประกนั

หน้ีของ DDV ให้ร่วมรับผิดช าระหน้ีให้แก่ GB1 ตามมูลหน้ีเดิมตามค าร้องขอแกไ้ขเพ่ิมเติมฯและขอฟ้องแยง้ วนัท่ี  

8 ธนัวาคม 2560 
 

4. เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ศาลไดพิ้พากษายกฟ้องขอ้กล่าวหาตาม (1) ส่วนฟ้องแยง้ของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้  ้ า

ประกนัในมูลหน้ีเดิม ช าระเงินแก่ GB1 จ านวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

เงินตน้จ านวน 1,259,744,946.54 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องแยง้ (วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จ 

และใหอ้ดีตกรรมการของ IFEC โจทกผ์ูฟ้้องรับผิดในหน้ีของ DDV เป็นเงินจ านวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญา

ค ้าประกนัฉบบัลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ช าระหน้ี หรือช าระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยึดท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้างท่ีจดจ านองไว ้กบัให้ยึดส่ิงปลูกสร้างท่ีจ านองเพ่ิมออกขายทอดตลาด และหากไดเ้งินไม่พอช าระหน้ีให้ยึด

ทรัพยสิ์นอ่ืนของ APK ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีแก่ GB1 จนครบ 

 
27 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตาม
กฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
 

28 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  
 

 (หน่วย: บาท)   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,251,670 8,336,785     -     - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (46,069,244) (50,959,584) (609,176) - 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้     
  ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (39,817,574) (42,622,799) (609,176) - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2563 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2562 

    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (681,569)  (691,357) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (136,314) 20 (138,271) 
ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (46,069)  (50,960) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษี  34,828  29,950 

รายการท่ีเป็นรายไดท้างภาษี  6,099  32,266 
ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี  (968)  - 

ก าไรจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  (20,339)  (27,141) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  132,989  111,597 
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้  (10,044)  (64) 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้  (39,818)  (42,623) 

 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2563 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (246,661)  (248,799) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (49,332) 20 (49,760) 
ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (609)  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษี  8,856  18,653 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี  -  - 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  40,476  31,107 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้  (609)  - 
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29 การน าเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจการจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองใชส้ านกังานโดยเฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพส์ าเนาอตัโนมติั 
รวมถึงบริการซ่อมบ ารุงท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจลงทุน และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบญัชีตามส่วนงานแยกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
ก. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์
ข. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลงังานชีวมวลและบริหารจดัการขยะ 
ค. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม  
ง. ธุรกิจโรงแรม  
จ. ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

รายได ้และก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ก. ข. ค. ง. จ. รวม 

การตดับญัชี 

รายการระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการขาย 
    และการให้บริการ 326,602,661 36,072,353 83,005,286 58,499,084 - 504,179,384 (14,554,200) 489,625,184 

ก าไร(ขาดทุน)จากส่วนงาน 97,719,204 (80,833,588) 24,439,891 (476,233,658) (246,661,343) (681,569,494) (254,185,413) (935,754,907) 
 

รายได ้และก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ก. ข. ค. ง. จ. รวม 

การตดับญัชี 

รายการระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการขาย 
    และการให้บริการ 354,682,372 29,773,895 91,903,312 233,307,000 - 709,666,579 (7,379,200) 702,287,379 
ก าไร(ขาดทุน)จากส่วนงาน 
- ปรับปรุงใหม่ 99,573,089 (76,434,305) (12,604,584) (453,091,738) (248,798,991) (691,356,529) (203,899,710) (895,256,239) 
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30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 504,202,501 506,610,322 22,801,142 23,057,134 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 11,803,188 8,212,796 11,653,188 8,062,796 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     
      ลูกหน้ีการคา้ 2,029,380 118,737 1,029,380 - 
      ลูกหน้ีอ่ืน  (1) - 31,765,999 - 31,539,262 
      ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13,315,190 11,620,698 
      เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 14,094,982 9,117,291 
      สินคา้คงเหลือ 32,887,835 - 30,964,340 - 
      สินทรัพยถ์าวร  67,579,541 85,975,671 - 39,654,364 
      ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 10,888,829 - - - 
      ค่าความนิยม 49,996,235 54,153,233 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 126,184,802 164,522,243 4,219,698 2,255,716 
ค่าท่ีปรึกษา 12,353,404 22,420,319 6,544,500 3,669,216 
 

 

(1) บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัยอ่ยไดท้ดรองจ่ายเงินแทนบริษทัไปแลว้แต่รอตรวจสอบวา่เป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือไม่ เป็นจ านวนรวม 31.54 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

31 ค่าความนิยม 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการขาดทุนดงักล่าวเกิดจากการ
ลดลงของรายไดท่ี้เคยคาดการณ์ไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั เน่ืองจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ตามขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการประเมินราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

คา่ความนิยม 1,572,113,843 1,572,113,843 

หกั  การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม (1,516,240,799) (1,466,244,564) 

สุทธิ 55,873,044 105,869,279 
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32 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดและความเส่ียง
จากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา บริษทัไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัจะพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือ และ
อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์  
ทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไรหรือเพือ่การคา้ 

 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีผนัแปรกบั
อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ  บริษทัฯ มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 

 

ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพือ่ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 

ง) ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

การบริหารความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ ในปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงัและมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการ
เก็บหน้ีจากลูกหน้ีนอกเหนือจากจ านวนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ 

 

จ) มูลค่ายุตธิรรม 
 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะที่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด
หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

 



 

56 
 

33  ทรัพย์สินทีถู่กอายดับังคบัคด ี
 

ณ ปัจจุบนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีถูกยดึไวต้ามหมายบงัคบัคดีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

33.1 หุ้นสามญัของบริษัทย่อย 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ช่ือบริษทั 

จ านวนหุ้น 
ท่ีโดนยดึไว ้

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษทั 

 
หมายเลขคดีแดง 

1 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ 2,210,000 3.68 ผบ.2039/2561 
  1,150,000 1.92 ผบ.5062/2561 
 รวม 3,360,000 5.60  
2 ซนัพาร์ค 240,000 80.00 พ.1465/2561 
3 ซนัพาร์ค 2 336,000 80.00 พ.545/2561 
4 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล 1,568,000 64.00 พ.4959/2560 
  50,000 2.04 ผบ.3800/2562 
  391,998 16.00 พ.6954/2561 
 รวม 2,009,998 82.04  
5 สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่ 10,214,138 32.43 มย.242/2560 
  6,012,197 19.09 มย.243/2560 
  11,975,646 38.02 มย.244/2560 
 รวม 28,201,981 89.54  
6 อีสเอนเนอร์จี 621,600 80.00 พ.4959/2560 
  22,134 2.85 ผบ.3756/2561 
  60,000 7.72 ผบ.603/2562 
 รวม 703,734 90.57  
7 กรีน เอนเนอร์จ่ี เทคโนโลย ีอิน (ไทยแลนด)์ 86,998 20.00 ผบ.4672/2561 
  348,000 80.00 พ.4961/2560 
 รวม 434,998 100.00  
8 เจ.พี โซล่า พาวเวอร์ 30,414 38.02 มย.244/2562 
  25,941 32.43 มย.242/2560 
  8,374 10.47 พ.4960/2560 
 รวม 64,729 80.92  

9 วงัการคา้รุ่งโรจน์ 56,871 18.96 ผบ.3919/2561 
  56,871 18.96 ผบ.3952/2561 
  129,381 43.13 พ.4958/2560 
 รวม 243,123 81.05  

10 ซีอาร์ โซลาร์ 494,235 38.02 มย.244/2560 
  248,122 19.08 มย.243/2560 
  421,534 32.43 มย.242/2560 
  136,104 10.47 พ.1465/2561 
 รวม 1,299,995 100.00  
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ล าดบัท่ี 

 
ช่ือบริษทั 

จ านวนหุ้น 
ท่ีโดนยดึไว ้

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษทั 

 
หมายเลขคดีแดง 

11 สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล 175,186 35.04 มย.244/2560 

  149,416 29.88 มย.242/2560 

  87,950 17.59 มย.243/2560 

  87,446 17.49 พ.4962/2560 

 รวม 499,998 100.00  

12 แม่สะเรียง โซล่าร์ 50,000 3.77 พ.2814/2561 

  50,000 3.77 พ.1240/2561 

  781,817 59.00 พ.4961/2560 

  260,122 19.63 พ.545/2561 

 รวม 1,141,939 86.17  

13 สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ 195,998 80.00 พ.4958/2560 

  49,000 20.00 ผบ.345/2562 

 รวม 244,998 100.00  

14 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ 90,000 3.00 ผบ.3150/2561 

  2,157,099 71.90 พ.4962/2560 

  123,720 9.34 พ.1465/2561 

  70,288 4.12 พ.4959/2560 

  70,000 2.33 พ.4455/2561 

  45,000 1.50 พ.5106/2561 

  40,000 1.33 พ.5064/2561 

  7,000 0.23 พ.2079/2561 

 รวม 2,603,107 93.75  

15 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์ 525,430 10.51 พ.545/2561 

  300,000 6.00 ผบ.3150/2561 

  260,000 5.20 พ.1209/2559 

  2,550,000 51.00 มย.210/2560 

 รวม 3,635,430 72.71  

16 เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์ 1,668,797 53.83 ผบ.2123/2561 

  1,431,100 46.16 ผบ.2124/2561 

 รวม 3,099,897 99.99  
 

33.2 ทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อย 
ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั ประเภททรัพยสิ์น 

1 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

2 โรงแรมดาราเทวี ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณต์่างๆ 

  บญัชีเงินฝากธนาคาร 

3 เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

4 ทรู เอน็เนอร์จี พาวเวอร์ ลพบุรี ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร 

5 อินเตอร์ ฟาร์อีสท แคป แมนเนจเมน้ท ์ ท่ีดิน 

6 รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) ท่ีดิน 
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ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั ประเภททรัพยสิ์น 
7 คลีน ซิต้ี สิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสญัญาจา้ง 
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34 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
 

34.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการ โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าหนดช าระ   
ภายใน 1 ปี 7,616,768 - 
ภายใน 2 - 5 ปี 6,572,000 - 
มากกวา่ 5 ปี 25,246,667 - 

รวม 39,435,435 - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาระผกูพนัของสญัญาเช่าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 5.2 เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 
และ 25 
 

34.2 กลุ่มบริษทั มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพือ่ค  ้าประกนัการขายสินคา้และใหเ้ช่าต่อลูกคา้และหน่วยงานราชการ
เป็นจ านวน 1.56 ลา้นบาท  

 

34.3 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน คงเหลือจ านวน 82.25 ลา้นบาท  
 

34.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัส าหรับการด าเนินงานโครงการพลงังานลม เป็นจ านวนเงิน 10.30 ลา้นหยวน  
 
 

35 การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม และการ
ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด ารงธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 (ปรับปรุงใหม่) งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (2.44) : 1 และ (2.96) : 1 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 83.47: 1 และ 23.52 : 1 ตามล าดบั) 

 

36 คดคีวาม 
 

36.1 บริษทัได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษทั กบัพวกในกรณีการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารส านักงาน 7 ชั้น เป็นทุนทรัพยจ์ านวน 
56.52 ล้านบาท ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทก์ซ่ึงศาลอาญาจะได้พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว โดยไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัเพราะเป็นการเรียกร้องใหก้รรมการของบริษทัชดใชค้่าเสียหายให้แก่บริษทัมิใช่
บริษทัถูกเรียกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีน้ียงัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินคดี ส าหรับคดีน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก์และจ าเลย ในวนัท่ี 12-14, 
19-21 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัท่ีออกงบการเงินน้ี ศาลอาญาไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงท่ีสุดตามกฎหมาย 
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36.2 บริษทัไดย้ืน่ฟ้องอดีตกรรมการบริษทั กบัพวกในกรณีการขายท่ีดินบา้นโพธ์ิใหแ้ก่บริษทั ไลท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กบัพวก 
เป็นทุนทรัพยจ์ านวน 16.22 ลา้นบาท ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการสืบพยานโจทก์ซ่ึงศาลจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าว 
โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัเพราะเป็นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษทัชดใชค้่าเสียหายให้แก่
บริษทัมิใช่บริษทัถูกเรียกร้องแต่อยา่งใด แตอ่ยา่งไรก็ตามคดีน้ียงัตอ้งพจิารณาในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินคดี ส าหรับคดีน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัท่ี 23-
25 ,29-31 สิงหาคม 2560 ขณะน้ี ศาลจ าหน่ายคดีเป็นการชัว่คราว เพื่อรอผลในคดีอาญา 

 

36.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษทั กบัพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉลละเมิดและขอให้เพิกถอน
จ านอง รวมทั้งเรียกคืนเงินท่ีจ่ายคืนจ านวน 355 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียซ่ึงคดีจะเก่ียวกบัการเรียกเงินคืนและปลดภาระ
จ านองท่ีดินของบริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (DDV) และบริษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั(APK) พร้อมเรียกทรัพย์
คืนเป็นเงินจ านวน 355 ลา้นบาท คืนจากบริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) และอดีตกรรมการ กบัพวกใน
คดีดงักล่าวดว้ย คดีดงักล่าวไดโ้อนไปยงัศาลลม้ละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี 

 

หลงัจาก DDV และ APK ไดเ้ขา้เป็นโจทก์ร่วม GB1 จึงไดแ้กค้  าให้การและฟ้องแยง้เอากบั APK ในฐานะผูค้  ้ าประกนัหน้ี
ของ DDV ใหร่้วมรับผิดช าระหน้ีใหแ้ก่ GB1 ตามมลูหน้ีเดิมตามค าร้องขอแกไ้ขเพ่ิมเติมฯและขอฟ้องแยง้ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 
2560 

 

เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ศาลไดพ้ิพากษายกฟ้องขอ้กล่าวของโจทก์ ส่วนฟ้องแยง้ของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้  ้ า
ประกนัในมูลหน้ีเดิม ช าระเงินแก่ GB1 จ านวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ตน้จ านวน 1,259,744,946.54 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องแยง้ (วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จ และ
ให้อดีตกรรมการของ IFEC โจทก์ผูฟ้้องรับผิดในหน้ีของ DDV เป็นเงินจ านวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญาค ้ า
ประกนัฉบบัลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ช าระหน้ี หรือช าระไม่ครบใหแ้ก่ GB1 ให้ยึดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างท่ีจดจ านองไว ้กบัใหย้ดึส่ิงปลูกสร้างท่ีจ านองเพ่ิมออกขายทอดตลาด และหากไดเ้งินไม่พอช าระหน้ีให้ยึดทรัพยสิ์น
อ่ืนของ APK ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีแก่ GB1 จนครบ 

 

ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่วา่ ภาระท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัจะไม่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษทัใน APK ค าพิพากษา
ดงักล่าวผกูพนัเฉพาะตวั APK เท่านั้น ไม่ไดมี้ผลผูกพนัมาถึงบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้น เจา้หน้ีตามค า
พิพากษาดงักล่าวจะสามารถบงัคบัคดีไดเ้ฉพาะกบัสินทรัพยท่ี์เป็นของ APK เท่านั้นและหากยงัไดไ้ม่ครบตามจ านวน
ดงักล่าวก็ไม่สามารถบงัคบัคดีกบับริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดอี้ก  

 

36.4 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง นิติบุคคลแห่งหน่ึง เป็นจ าเลย โดยโจทก์ฟ้องวา่จ าเลยแจง้
ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีเป็นช่ือของจ าเลย แต่ท่ีจริงโจทกเ์ป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสัญญาใชไ้ฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฯเท่านั้น การท่ีจ าเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอยา่งกะทนัหัน ท าให้โรงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็น
การละเมิดต่อโจทก์ท าให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย ขอให้จ าเลยระงบัการขอยกเลิกมิเตอร์และเปล่ียนช่ือมิเตอร์เป็นช่ือ
โจทก์ คดีน้ีเป็นการฟ้องให้ท านิติกรรม เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย ์ศาลให้โจทก์วางเงินประกนัความเสียหายจ านวน 50,000 
บาท แต่ต่อมาปรากฏวา่ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560  โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล คดี
จึงเป็นอนัระงบั 
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36.5 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง นิติบุคคลแห่งหน่ึง เป็นจ าเลย โดยโจทก์ฟ้องวา่จ าเลยแจง้
ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีเป็นช่ือของจ าเลย แต่ท่ีจริงโจทก์เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสัญญาใชไ้ฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฯเท่านั้น การท่ีจ าเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอยา่งกะทนัหัน ท าให้โรงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็น
การละเมิดต่อโจทก์ท าให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย ขอให้จ าเลยระงบัการขอยกเลิกมิเตอร์และเปล่ียนช่ือมิเตอร์เป็นช่ือ
โจทก ์คดีน้ีเป็นการฟ้องให้ท านิติกรรม เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย ์ศาลให้โจทกว์างเงินประกนัจ านวน 50,000 บาท  แต่ต่อมา
ปรากฏว่า เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 โจทก์และจ าเลยไดต้กลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็นอนั
ระงบั 

 

36.6 บริษทัถกูฟ้องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิดโซล่าริสตราสารหน้ีพรีวเิลจฯ และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์รีเทิร์นฯ 
ในขอ้หาผิดนดัช าระหน้ีตามตัว๋แลกเงิน ซ่ึงบริษทัไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อสู้คดีโดยมีทั้งประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเก่ียวกบั
การสลกัหลกัตัว๋แลกเงินอนัเป็นประเด็นเก่ียวกบัผูท้รงตัว๋แลกเงินซ่ึงเป็นประเด็นขอ้กฎหมายอนัเป็นขอ้ต่อสู้ท่ีท าให้บริษทั
สามารถชนะคดีไดแ้ต่ในการด าเนินคดีดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ซ่ึงในประเด็นขอ้กฎหมายดงักล่าวสามารถอุทธรณ์
หรือฎีกาได ้เงินตามตัว๋แลกเงินท่ีโจทก์เรียกร้องจึงตอ้งรอจนกวา่ศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือคดีถึงท่ีสุดขณะน้ีบริษทัจึง
ยงัไม่ตอ้งช าระเงินดงักล่าวในขณะน้ี ส าหรับคดีในกลุ่มน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยาน
โจทก ์และจ าเลย แต่ละคดีอยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน 2560 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2561  
ณ วนัท่ีออกงบการเงินน้ี ศาลแพง่มีค าพิพากษา และคดีถึงท่ีสุดตามกฎหมายแลว้ 

 

36.7 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยนิติบุคคลและบุคคลภายนอกรวมกนั 2 ราย ในขอ้หาละเมิดเรียกค่าเสียหายในกรณีการแถลงข่าวของ
กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นการแถลงข่าวเก่ียวกบัการตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการท่ีกระท าการฉ้อฉล กินหัวคิวและช าระ
หน้ีปลอมหรือช าระหน้ีท่ีไม่มีอยูจ่ริงอนัเป็นการแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้องกนัส่วน
ไดเ้สียของตนโดยสุจริตซ่ึงบริษทัไดใ้ห้การต่อสู้คดีไม่ตอ้งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซ่ึงคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ
ศาล จึงไม่มีเหตุท่ีบริษทัจะตอ้งช าระเงินตามฟ้องในขณะน้ีแต่น่าจะตอ้งรอจนกวา่ศาลจะพิพากษาถึงท่ีสุดในศาลฎีกาซ่ึง
น่าจะใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีนบัตั้งแต่บดัน้ีและไม่แน่วา่บริษทัจะตอ้งรับผิดหรือไม่จึงไม่มีความเส่ียงใด ๆ ในคดีในกลุ่มน้ี 
ส าหรับคดีในกลุ่มน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย แต่ละคดีอยูใ่นช่วง
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2560  ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาแลว้ บริษทัไม่ตอ้งช าระเงินให้กบันิติบุคคล
และบุคคลภายนอกทั้งสองราย คดีถึงท่ีสุดตามกฎหมายแลว้ 

 

36.8 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัคดีแรงงานท่ีลูกจา้งไดย้ื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมจ านวน 
7 ส านวน จ านวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็นคดีแรงงานซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีและมีเหตุ
เลิกจา้งพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยรวมจ านวน 25 คนรวมเป็นเงินท่ีลูกจา้งเรียกร้องจ านวน 8,143,393.85 บาท 
พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง และเรียกร้องจ านวน 10,038,542.65 บาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
15 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง  ซ่ึงคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีและบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดต้กลงหรือประนีประนอมยอม
ความกบัพนกังานท่ีฟ้องคดีดงักล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดี
สามารถอุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาไดจึ้งไม่เป็นเหตุท่ีบริษทัตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยหรือสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้หรือ
ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมซ่ึงศาลจะไม่ใหน้ายจา้งจ่ายเตม็ตามฟ้อง คดีส่วนใหญ่ยงัอยูร่ะหวา่งการนดัพิจารณา
เพ่ือก าหนดประเด็นขอ้พิพาทก่อนการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึง กนัยายน 2560 และบาง
คดีศาลได้ก าหนดวนันัดสืบพยานโจทก์และจ าเลยไปแลว้ โดยศาลจะนัดท าการสืบพยานโจทก์และจ าเลย อยู่ในช่วง
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์2560 
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นอกจากนั้น  ในบรรดาลูกจา้งท่ีฟ้องบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยมีขอ้ต่อสู้ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรือ
สินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้และค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดด้ าเนินการ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท าของลูกจา้งจ านวนไม่น้อยกวา่ 12 คนซ่ึงอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงคดีเก่ียวกบั
กลุ่มพนกังานเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีคณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั และ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 
2562 ไม่ปรากฏมีขอ้พิพาทในคดีแรงงานดงักล่าวขา้งตน้แตอ่ยา่งใด 

 

36.9 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหน่ึงในขอ้หาผิดสญัญานายหนา้ ทุนทรัพยพ์ิพาท 19,517,476.50 บาท ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์
และค าร้องขอทุเลาการบังคับคดีและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้ค  าพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้ช าระเงินจ านวน 
15,885,664 บาท คดีน้ีบริษทัไดเ้ตรียมฎีกาเพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นท่ีศาลอุทธรณ์ยงัไม่ไดพ้ิจารณาในประเด็นไม่ความ
สมบูรณ์ของสญัญานายหนา้ท่ีก าหนดไว ้โจทกใ์นคดีดงักล่าวจึงไม่ไดป้ฏิบติัตามสัญญาให้ครบถว้นจึงไม่มีสิทธิไดรั้บค่า
นายหน้า ส่วนเงินส่วนเกินก็เป็นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าท่ีดินส่วนเกินซ่ึงเป็นเงินตอบแทนจากค่านายหนา้เม่ือ
สัญญานายหน้าไม่มีผลบงัคบัผูกพนั เงินตอบแทนส่วนเกินย่อมไม่มีผลผูกพนัเช่นกนั อีกทั้ งสัญญานายหน้าไดล่้วงเลย
ระยะเวลาในการจดัการขายท่ีดินแลว้โดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือวา่สญัญานายหนา้ส้ินสุดแลว้ ทั้งค่านายหนา้
และค่าตอบแทนพิเศษดงักล่าวโจทก์ในคดีดงักล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนั้นราคาท่ีนายหน้าอา้งว่าไดน้ าท่ีดินไปขายได้
จ านวนสูงกว่าท่ีก าหนด โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้ค  าพิพากษาไวบ้างส่วน บริษัทจึงยงัไม่ตอ้งช าระเงินตามค า
พิพากษาของท่ีศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2562 ศาลแพง่ไดอ่้านค าพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงพิพากษา
แกเ้ป็นวา่ใหบ้งัคบัคดีไปตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้ โดยให้บริษทัช าระเงินจ านวน 19,517,476.50 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ   

 

36.10 บริษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากดั ยื่นขอ้เรียกร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการให้บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัย่อย”) 
ช าระเงินค่าออกแบบสถาปัตยใ์นโครงการคอนโดมิเนียมและส่วนต่อเติมในวงเงินจ านวน 12 ลา้นบาทซ่ึงคดีดงักล่าว
บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค าคดัคา้นและขอ้เรียกร้องแยง้ต่อส านักงานอนุญาโตตุลาการแลว้ โดยไดใ้ห้การ
ปฏิเสธไม่ตอ้งรับผิดตามขอ้เรียกร้องเน่ืองจากผูรั้บจา้งไม่ไดด้ าเนินการตามสัญญาจา้งและเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือใบเสนอ
ราคาในการท างานโดยไม่มีการท าสญัญาวา่จา้งแต่ไดจ่้ายไปในเร่ืองการร้องขอของบริษทัซ่ึงไดด้ าเนินการก่อนท่ีผูบ้ริหาร
ปัจจุบันเขา้มารับผิดชอบ อีกทั้งคดีดงักล่าวเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปีแลว้ คดีจึงขาดอายุความ 
นอกจากนั้นบริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั ไดเ้รียกเงินคืนจากท่ีไดท้ดรองจ่ายไปจ านวน 10 ลา้นบาทพร้อมค่าเสียหายจาก
การปฏิบติัผิดสญัญาของบริษทัดงักล่าวโดยไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องแยง้ไปพร้อมค าคดัคา้นต่อส านกังานอนุญาโตตลุาการไวแ้ลว้ 
คาดวา่คดีดงักล่าวบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไม่น่าจะตอ้งรับผิดตามขอ้เรียกร้องของบริษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากดัแต่
อยา่งใด ส่วนค่าเสียหายท่ีบริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดัจะไดรั้บหรือไม่เพียงใดก็แลว้แต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณา
ก าหนดต่อไป ส าหรับคดี บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดัไดท้ าการยื่นค าคา้นและขอ้เรียกร้องแยง้ไปแลว้ โดยอยูร่ะหวา่ง
การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หลงัจากนั้นจึงจะท าการนดัหมายเพื่อพิจารณาคดีต่อไป ต่อมาในปี 2562 บริษทั ที เอ็ม ดีไซน์ 
จ ากดั (ผูร้้อง) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ย และศาลมีค าพิพากษาให้บริษทัยอ่ยช าระเงินจ านวน 3,745,000.00 บาท ให้แก่ผูร้้อง
พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัท่ีบริษทัผิดนัดคือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
จนกวา่จะช าระเสร็จแก่ผูร้้อง 
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36.11 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยนิติบุคคลแห่งหน่ึง โดยคดีน้ีโจทกฟ้์องวา่จ าเลยไดจ้า้งโจทก์
ตกแต่งภายในหอ้งอาหารอิตาเล่ียน โจทกไ์ดท้ างานท่ีจา้งเสร็จส้ินแลว้ จ าเลยช าระค่าจา้งมาเพียงบางส่วน คงเหลือคา้งช าระ
จ านวน 636,025 บาท ทวงถามแลว้ไม่ช าระจึงฟ้องคดีต่อศาล ให้ช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของตน้
เงิน 614,802 บาท นบัถดัจากวนัฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ แนวทางคดีน้ี จ าเลยต่อสู้วา่ ได้
ช าระหน้ีแก่โจทกเ์สร็จส้ินแลว้ ยอดหน้ีท่ีโจทกน์ ามาฟ้องเป็นงานท่ีจ าเลยมิไดย้ินยอมรับการส่งมอบ เพราะไม่ถูกตอ้งตาม
แบบ โจทกจึ์งไม่มีสิทธิน ายอดหน้ีดงักล่าวมาฟ้องจ าเลยอีก แนวโนม้ ถา้โจทก์พิสูจน์ไดว้า่ไดท้ างานและส่งมอบแก่จ าเลย
จริง จ าเลยก็อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละหา้สิบของยอดหน้ีตามฟ้อง และค่าข้ึนศาลกบัค่าทนายความตามค าสั่งศาลไม่เกิน 
15,000 บาท 

 

36.12 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารแห่งหน่ึง คดีดงักล่าวเป็นหน้ีตามสัญญากูย้ืม
เงินและจ านอง มีการผิดนดั ต่อมาไดต้กลงท าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี แต่ผิดนดั ธนาคารจึงยืน่ฟ้องและบงัคบัจ านอง 
จ านวน 23,000,000 บาท แนวโนม้ของคดีต่อสูเ้ร่ืองดอกเบ้ีย เพ่ือขอลดดอกเบ้ียระหวา่งผดินดั หากเจรจาไดก็้อาจท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกนัและผ่อนช าระเป็นงวดๆไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษทัยอ่ย 
และผูค้  ้ าประกันร่วมกันช าระเงินจ านวน 23,593,650.58 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงินจ านวน 
21,520,088.95 บาท 

 

36.13 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหน่ึงขอ้หาผิดสญัญาซ้ือขายกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด บา้นสิริ
สาทร (สวนพล)ู ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง 2,600,000 บาท นั้น  เก่ียวกบัคดีน้ีโจทกอ์า้งวา่ไดท้ าสัญญาซ้ือกรรมสิทธ์ิห้องชุดจาก
จ าเลย ราคา 2,600,000 บาท ช าระเงินครบถว้นแลว้แต่จ าเลยไม่โอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดให้โจทก์ อนัเป็นการผิดสัญญา 
จึงฟ้องเรียกร้องใหจ้ าเลยโอนหอ้งชุด บา้นสิริสาทร (สวนพล)ู เลขท่ี 33/15 ชั้นท่ี 3 อาคารท่ี 1 เน้ือท่ี 53 ตารางเมตร จ านวน 
1 หอ้ง ใหแ้ก่โจทก ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 โจทกไ์ดย้ืน่ค  าร้องขอถอนคดี จ าเลยไม่คดัคา้นและศาลอนุญาตใหโ้จทก์
ถอนฟ้อง และจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ  ต่อมาวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 ปรากฏวา่ ทรัพยสิ์นท่ีไปพิพาทในคดีดงักล่าวมี
การโอนใหแ้ก่โจทกใ์นคดีน้ีและในวนัเดียวกนั โจทกไ์ดมี้การโอนต่อไปยงับุคคลอ่ืนอีกทอดหน่ึง  

 

36.14 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยอดีตกรรมการบริษทัยอ่ยรายหน่ึง  เร่ือง ผิดสัญญาตัว๋
สัญญาใช้เงิน ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน ท่ีมาของหน้ีดังกล่าวเกิดจากการท่ีอดีตกรรมการรายดังกล่าว อา้งว่า ในช่วง
ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซ่ึงขณะนั้น เป็นกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยไดกู้ย้ืมเงินจากบุคคลดงักล่าว
หลายคร้ังเพ่ือน าไปใชจ่้ายในกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าว แต่ละคร้ังท่ีกูย้ืมไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทใชเ้งินเม่ือทวง
ถาม มอบให้ไวเ้พื่อเป็นการช าระหน้ี   ซ่ึงจ านวนหน้ีเม่ือคิดจนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 15,555,700.85 
บาท และในวนัดังกล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใช้เงินเลขท่ี 2558/001 ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงินแก่อดีต
กรรมการรายดงักล่าว จ านวน  15,555,700.85 บาท  เม่ือทวงถาม และหากผิดนดัยินยอมให้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 
ต่อปี จากตน้เงินดงักล่าว ต่อมาไดมี้การทวงถามใหช้ าระหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน แต่มีการผิดนดั โจทกจึ์งฟ้องคดีน้ี ต่อมาใน
ปี 2562 ศาลพิพากษาให้ช าระเงินแก่โจทก์จ านวน 15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของตน้เงิน
ดงักล่าว นบัแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน (เดิมบริษทัยอ่ยอุทธรณ์ แต่เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 
2562 บริษทัยอ่ยถอนอุทธรณ์)  
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ผลของค าพิพากษาคดีดงักล่าว ท าใหเ้จา้หน้ีตามค าพิพากษาไดย้ดึทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
รวมทั้งหมด 10 แปลง และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาด รวม 4 คร้ัง ในวนัท่ี 9 มกราคม 2563, วนัท่ี 30 
มกราคม 2563, วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 และวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 ซ่ึงเจา้พนกังานบงัคบัคดี ก าหนดราคาประเมิน
ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 

ทรัพยสิ์นส่วนท่ีหน่ึง 9 แปลง  ราคาประเมินรวม 23,441,200 บาท 
ทรัพยสิ์นส่วนท่ีสอง 1 แปลง   ราคาประเมินรวม 3,173,900 บาท 
รวม 10 แปลง ราคาประเมินรวม 26,615,100 บาท 

 

ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ไดมี้ผูซ้ื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โดยไดท้ าหนงัสือสัญญาซ้ือขาย และจ่ายเงินมดัจ าในวนั
เดียวกนั ต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสัง่เพิกถอนการขาย และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดทรัพยใ์หม่แลว้
และปัจจุบนับริษทัยอ่ยยงัไม่พบวา่มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว  

 

36.15 นิติบุคคลแห่งหน่ึงไดมี้หนงัสือบอกกล่าวมายงับริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั(“บริษทัยอ่ย”)เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 
โดย อ้างว่าให้ท าสัญญาปรับปรุงตกแต่งบริษัทย่อย และได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้วคิดเป็นมูลค่าเงินทั้ งสิน 
48,785,061.60 บาท และทางบริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินไปแลว้บางส่วน คงเหลือจ านวน 12,311,250.25 บาท และขอให้ช าระ
ส่วนท่ีเหลือภายใน 20 มิถุนายน 2560 แต่ผูบ้ริหารชุดเดิมแสดงความเห็นว่า ภาระหน้ีสินท่ีเหลือไม่พบว่าเป็นหน้ี  จึง
ไม่ไดท้ าการช าระดงักล่าว ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยผูบ้ริหารชุดใหม่  

 

36.16 คดีแรงงาน 
ในระหวา่งปี 2562 ถึง 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีขอ้พิพาทแรงงานกบัลูกจา้งจ านวน 45 คดี เรียกร้องค่าจา้งและเงิน
ชดเชยประมาณ 39.97 ลา้นบาท  ซ่ึงพนกังานตรวจแรงงานไดมี้ค าสั่งให้บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าเสียหายแก่ลูกจา้ง
แลว้ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องขอเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าว ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง 
ในส่วนกลุ่มบริษทัท่ีไดย้ืน่ฟ้องเพิกถอนค าสัง่พนกังานตรวจแรงงานดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดว้างเงินค่าจา้งและเงินชดเชย
ตามค าสัง่พนกังานตรวจแรงงานครบถว้นตามกฎหมายแลว้ 

 

นอกจากน้ี ยงัมีคดีแรงงานอีก 10 คดีท่ีลูกจา้งฟ้องบริษทัยอ่ย โดยคดีส้ินสุดดว้ยการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความกนัจ านวน 9 คดี ทุนทรัพยป์ระมาณ 5.98 ลา้นบาท และศาลยกฟ้องโจทก ์จ านวน 1 คดี ทุนทรัพยป์ระมาณ 3.86 
ลา้นบาท 

 

36.17 คดีฟ้ืนฟกิูจการ/ลม้ละลาย 
บริษทั 
คดีฟ้ืนฟกิูจการ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพูลวรรณ (เจา้หน้ีหุ้นกู)้ ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ บริษทั อินเตอร์ 
ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ต่อศาลลม้ละลายกลาง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัในขณะนั้น
ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นการฟ้ืนฟูกิจการ และศาลไดมี้ค าสั่งยกค าร้อง เจา้หน้ีรายดงักล่าวไดอุ้ทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ลม้ละลายกลาง ต่อมาวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดอ่้านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษในคดีฟ้ืนฟู
กิจการวา่ใหรั้บค าร้องคดีฟ้ืนฟกิูจการท่ีเจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่ขอฟ้ืนฟกิูจการไวพ้ิจารณาตามกฎหมายต่อไป ท าให้บริษทั
ไดรั้บความคุม้ครองจากสภาวะพกัการช าระหน้ี และบริษทัเห็นวา่ มีช่องทางในการฟ้ืนฟกิูจการ จึงไดส้นบัสนุนใหฟ้ื้นฟู
กิจการตามกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมาย 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูดงักล่าว  ศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่
รับอุทธรณ์ของบริษทัแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอค าวนิิจฉยัของศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลายต่อไป 

 

และเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอศาลอทุธรณ์มีค าสัง่ 
 

คดีลม้ละลาย 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหน้ี 1 กบัพวกรวม 3 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาล
ลม้ละลายกลาง ความลม้ละลาย ทุนทรัพยร์วม 484,552,921.39 บาท ในระหวา่งพิจารณาคดี เจา้หน้ีตามค าพิพากษาราย
หน่ึงไดข้อเขา้เป็นโจทกร่์วมในคดีดงักล่าว 

 

โจทกร่์วมดงักล่าวไดย้ืน่ค  าขอไต่สวนฉุกเฉินฝ่ายเดียวขอใหศ้าลลม้ละลายกลางมีค าสัง่พิทกัษท์รัพยช์ัว่คราวบริษทั  
 

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดไ้ต่สวนค าร้อง ซ่ึงในวนัเดียวกบับริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลาย
กลาง ให้งดไต่สวนฉุกเฉิน เน่ืองจาก เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัไดว้างทรัพยช์ าระหน้ีดงักล่าวไวก้บัศาลแพ่งแลว้ 
โดยศาลแพง่สัง่รับวางทรัพยไ์วโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและใหอ้อกหมายแจง้เจา้หน้ีมารับเงินแลว้ ดงันั้นโจทก์ร่วมจึงส้ิน
สิทธิบงัคบัคดีเพราะหน้ีระงบัไปแลว้ตามค าสัง่ศาลแพง่ แต่ศาลลม้ละลายกลางไดย้กค าร้องของบริษทั โดยอา้งวา่บริษทั
ไม่ไดว้างทรัพยช์ าระหน้ี ณ ส านกังานวางทรัพย ์และไต่สวนค าร้องของโจทกร่์วมและมีค าสัง่พิทกัทรัพยช์ัว่คราว 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 โจทกร่์วมไดย้ืน่ค  าขอเพิกถอนค าสัง่และกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซ่ึงเป็นการ
ขอเพิกถอนค าสัง่ของศาลเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564  (กรณีวางทรัพยช์ าระหน้ี) ศาลแพง่มีค าสัง่วา่ การขอวางเงินช าระหน้ี
ตามค าพิพากษาเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและมิไดเ้ป็นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็นเหตุให้ตอ้งเพิกถอนค าสัง่และ
กระบวนพิจารณาดงักล่าว  ยกค าร้องของโจทกร่์วมดงักล่าว 

 

ในวนัเดียวกนั บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลละลายกลางขอให้มีค าสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ลม้ละลายฯ เพื่อยกเลิก
ค าสั่งพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราว ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางก าหนดนดัไต่สวนในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากน้ี มีเจา้หน้ี 4 
ราย ไดย้ืน่ค  าร้องขอเขา้เป็นโจทกร่์วม ศาลก าหนดนดัไต่สวนค าร้องวนัท่ี 26 เมษายน 2564  

 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ผูถื้อหุ้นกูร้ายหน่ึง ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา จ านวนเงิน 2,299,720.53 บาท ไดย้ื่นฟ้อง
บริษทัต่อศาลลม้ละลายกลาง 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่ยกค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัท่ีร้องโดยเจา้หน้ี และต่อมา
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 ผูถื้อหุน้กู ้เจา้หน้ีตามค าพิพากษารายดงักล่าว ไดย้ืน่ค  าร้องขอถอนฟ้องดว้ยเหตุไดรั้บช าระหน้ี
จนเป็นท่ีพอใจ แต่มีบุคคลภายนอกรายหน่ึงอา้งวา่ เป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาไดย้ื่นค าร้องขอเป็นโจทก์ร่วมในคดีน้ีอีก 
ซ่ึงศาลนดัพร้อมในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิเคราะห์แลว้อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจ าหน่าย
คดีออกจากสารบบความ และยกค าร้องขอเขา้เป็นโจทก์ร่วมของบุคคลภายนอกรายดงักล่าว ต่อมาบุคคลภายนอก
ดงักล่าวไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง และในภายหลงัไดถ้อนอุทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  
ศาลลม้ละลายกลางไดอ่้านค าสัง่ของศาลอุทธรณ์ท่ีอนุญาตใหถ้อนอุทธรณ์ได ้ 
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บริษทัยอ่ย 

1.1 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (DDV) 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั ตามคดีหมายเลขด าท่ี ฟฟ. 12/2563 

 

ต่อมาวนัท่ี 10 มิถุนาย 2563 ศาลไดมี้ค าสัง่ยกค าร้องขอ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นอุทธรณ์ในคดีดงักล่าว และศาลอุทธรณ์ช านาญ
พิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 ยนืตามค าสัง่ของศาลลม้ละลายกลาง คดีถึงท่ีสุดตามกฎหมายแลว้ 

 

1.2 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  (APK)  

เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของบริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ไดย้ื่นค าร้อง
ต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ตามคดีหมายเลขด าท่ี ฟฟ. 3/2563 
และในวนัเดียวกนัศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่ยกค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดงักล่าว ไดย้ื่นอุทธรณ์ในคดีดงักล่าว และศาลอุทธรณ์ช านาญ
พิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ยนืตามค าสัง่ของศาลลม้ละลายกลาง ค าพิพากษาดงักล่าวถึงท่ีสุดแลว้ 

 

36.18 คดีแพง่ 
บริษทั  

 

1 คดีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

ในระหวา่งปี 2560 ถึง 2563 บริษทัถูกเจา้หน้ีภายนอกฟ้องเป็นจ าเลยหรือจ าเลยร่วมในความผิดเก่ียวกบัตัว๋เงินรวม 
67 คดี รวมทุนทรัพย ์ประมาณ 4,334 ลา้นบาท ซ่ึงศาลสัง่จ าหน่ายคดีชัว่คราว หรืองดการบงัคบัคดี เพื่อรอฟังค าสั่ง
ศาลในคดีฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทั และในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรับอุทธรณ์แลว้ 
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษมีค าสัง่ตามกฏหมายต่อไป 

 

2 คดีเก่ียวกบัหุน้กู ้
 

ในระหวา่งปี 2561 และ 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ีภายนอกฟ้องเป็นจ าเลยในความผิดฐานผิดสัญญาหุ้นกู ้รวม 23 คดี
ใหบ้ริษทัใชเ้งินตามฟ้อง รวมทุนทรัพย ์ประมาณ 2,273 ลา้นบาท ซ่ึงคดีอยูใ่นขั้นตอนบงัคบัคดี แต่ศาลสั่งจ าหน่าย
คดีชัว่คราว หรืองดการบงัคบัคดีไว ้เพื่อรอฟังค าสั่งศาลในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาล
ลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั และในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์
ค าสัง่ดงักล่าว ศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่รับอุทธรณ์แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษมีค าสั่งตาม
กฏหมายต่อไป 
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บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั (TEPL) 
 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้
บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั (TEPL) จ าเลยท่ี 1 และผูค้  ้าประกนัประกอบดว้ย บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากดั 
(TEP) จ าเลยท่ี 2 นายจ ารัส เตชะนิธิ จ าเลยท่ี 3 บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จ ากดั (TEPS) จ าเลยท่ี 4 และบริษทั 
อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (IFEC-T) จ าเลยร่วม ให้ช าระเงินตามสัญญากูเ้งินและสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน 
จ านวนเงินรวม 128,260,008.80 บาท  พร้อมดอกเบ้ียถึงวันฟ้องจ านวนเงิน 13,092,175.68 บาท รวมเป็นเงิน 
141,352,184.48 บาท ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ศาลแพ่งไดพ้ิพากษาให้ TEPL TEP และนายจ ารัส เตชะนิธิ 
ร่วมกนัช าระเงิน 141,352,184.48 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ของตน้เงิน 78,618,828.05 บาท และของตน้เงิน 
28,553,256.65 บาท และของตน้เงิน 5,199,330.41 บาท และของตน้เงิน 15,888,593.69 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้
ไป และให้ TEPS ร่วมรับผิดไม่เกิน 53,000,000 บาท หากจ าเลยทั้ง 4 (TEPL, TEP, นายจ ารัส เตชะนิธิ และ TEPS)ไม่
ช าระ ใหย้ดึทรัพยจ์ านองคือท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5159 และ 5186 ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี พร้อมส่ิง
ปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรออกขายทอดตลาดเพือ่น าเงินมาช าระหน้ี หากไม่พอ ใหย้ดึทรัพยอ่ื์นของ TEPS จ าเลย
ท่ี 4 ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระจนครบ คดีถึงท่ีสุดแลว้ตามกฎหมาย 

 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) 
 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จ ากดั (TEP) และ นายจ ารัส เตชะนิธิ ร่วมกนัเป็นโจทก ์ฟ้อง IFEC-T 
เป็นจ าเลยท่ี 1 และอดีตกรรมการอีก 2 ท่านเป็นจ าเลยท่ี 2 และ 3 ในขอ้หาผิดสัญญาสิทธิไล่เบ้ียค ้ าประกนั ทุนทรัพย ์
165,139,057.80 บาท ต่อศาลแพ่ง ศาลนัดสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ในวนัดงักล่าวโจทก์ไดย้ื่นค าร้องขอ
ถอนฟ้อง ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง คืนค่าข้ึนศาลให้โจทก์เป็นกรณีพิเศษ และให้ยกเลิกนดัสืบพยานท่ีเหลือ คดีถึงท่ีสุด
แลว้ 

 

บริษทั คลีน ซิต้ี จ ากดั (CC) 
 

1)   เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2562 กิจการร่วมคา้ซีซี แอนด์ เอส เอ็ม ไอ เป็นโจทก์ฟ้อง บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั เป็นจ าเลย 
ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของ ทุนทรัพย ์10,865,124.93 บาท  

 

ต่อมาโจทก์และจ าเลยไดต้กลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจ าเลยตกลงช าระเงินตามฟ้อง แบ่งเป็น 18 
งวด เร่ิมงวดแรก วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 หากผดินดัใหคิ้ดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้คา้งช าระ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 โจทก์ร้องขอให้บงัคบัคดีตามค าพิพากษา ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งให้จ าเลยปฏิบติัตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยได้ช าระหน้ีบางส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้พนักงานบังคบัคดีจัดการยึด
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

 

2)   เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 บริษทั กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นโจทก์ฟ้อง บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั เป็นจ าเลย 
ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของจ านวนทั้งส้ิน 6,989,586.00 บาท แต่ต่อมาทั้งโจทก์และจ าเลยสามารถตกลงกนัได ้จึงท า
สัญญาประนีประนอมยอมความไวต้่อศาล ตกลงให้บริษทัตอ้งผ่อนช าระจ านวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท 
โดยไม่มีดอกเบ้ียจนกวา่จะแลว้เสร็จ ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 โจทก์ก็ร้องขอให้บงัคบัคดีตามค าพิพากษา ซ่ึง
ศาลไดมี้ค าสัง่ให้จ าเลยปฏิบติัตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหน้ีบางส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้
พนกังานบงัคบัคดีจดัการยดึอายดัทรัพยสิ์นของลกูหน้ีตามค าพิพากษา 
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บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั 
 

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากเจา้หน้ีการคา้ จ านวน 6 คดี ทุนทรัพยร์วม 4.58 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการเจรจา 3 คดี ส่วนอีก 3 คดี อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 

บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องให้ช าระหน้ีแก่บริษทัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 3,048,447.55 บาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2561 ศาลพิพากษาให้บริษทัย่อยช าระเงินจ านวน 
3,043,501.86 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 
จนกวา่จะช าระเสร็จ 

 

บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั (RA)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 บริษทั ส.สุขหรรษา 206 จ ากดั เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง บริษทั รุ้งเอกรยา เอ็นจิเนียร่ิง (สระแกว้) 
จ ากดั เป็นจ าเลย ต่อศาลแพง่ ฐานผิดสัญญาจา้งท าของเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 7,830,750.00 บาท งานท่ีจา้งเป็น
การใหจ้ดัท าโครงการรวมทั้งการด าเนินการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากขยะ เป็นโครงการระยะท่ี 
2 ถึงระยะท่ี 5 งานเสร็จส้ินแลว้แต่จ าเลยยงัคา้งช าระค่างานอยู ่8 งวด 

 

ต่อมาพบว่า อดีตกรรมการของบริษทั ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการของบริษทัในขณะนั้น ได้ไปท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบัโจทก ์ตามสญัญาลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 (คดีแดงเลขท่ี พ.1015/2562)  

 

เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 มีการยื่นค าขอน ายึดทรัพยสิ์นของจ าเลย โดยนดัเจา้พนักงานบังคบัคดียึดทรัพยใ์นวนัท่ี 12 
ตุลาคม 2563 แต่ไม่ปรากฎการน ายดึทรัพยแ์ต่อยา่งใด  

 

บริษทั เกาะเต่า วนิด ์จ ากดั (KTW) 
 

บริษัทย่อยได้ถูกบริษัทแห่งหน่ึงฟ้องร้องให้ช าระค่าบริการตามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาในคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี พ.
7290/2561 โดนทุนทรัพยจ์ านวน 4.22 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดฟ้้องแยง้ไปในคดี เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดรั้บ
ความเสียหายจากการท าสัญญาโดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1.89 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลขั้นตน้ไดมี้ค า
พิพากษาให้คดีแพ่งหมายเลขแดงท่ี พ.4771/2563 ให้บริษทัยอ่ยช าระค่าบริการตามสัญญาเป็นจ านวน 2.19 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลขอให้บริษทั
ยอ่ยช าระค่าเสียหายจากการท างานต่อเน่ืองตามสัญญาเพ่ิมจากค าพิพากษาอีกจ านวนเงิน 1.80 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล ขอให้ศาลอุทธรณ์กลบัค า
พิพากษาของศาลชั้นตน้และขอใหบ้ริษทัยอ่ยช าระเงินตามสญัญาเป็นจ านวน 1.63 ลา้นบาท โดยคิดจากเน้ืองานท่ีเกิดข้ึน
จริงตามสัญญา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะช าระเสร็จ ปัจจุบนัศาลมีค าสั่งให้รับค าร้องอุทธรณ์
ของทั้งสองฝ่ายและอยูร่ะหวา่งรอผลพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
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36.19 คดีเพิกถอนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั จ านวน 3 คน และกรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่ทดแทนกรรมการท่ีลาออก
จ านวน 1 คน รวมเป็นกรรมการ 4 คน ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2561 ซ่ึงได้รับการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562  และ
คณะกรรมการบริษทัอีกจ านวน 4 คน เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563 (คราวท่ีเล่ือนมา) ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทัดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัไดด้ าเนินการ
เปล่ียนแปลงกรรมการในบริษทัยอ่ยผ่านการประชุมผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย ผลจากการด าเนินการดงักล่าวในระหวา่งปี 
2562 ถึง ปัจจุบนั บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกอดีตกรรมการและในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทั ยื่นฟ้องเพิกถอนมติท่ีประชุม
ต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวนรวม 50 คดี ซ่ึงปัจจุบนัคดีต่างๆ ส่วนใหญ่ไดจ้ าหน่ายคดีเป็นการชัว่คราว เพื่อรอ
ฟังผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 
21 มกราคม 2564 ศาลแพง่ไดมี้ค าสัง่ยกค าร้องของอดีตกรรมการท่ีเป็นผูร้้องขอเพิกถอนมติท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ คดี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์  

 

36.20 การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโรงแรมดาราเทว ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ. 2123/2561 และคดีหมายเลขแดงท่ี ผบ. 2124/2561 คดีทั้งสองดงักล่าวเกิดจากการท่ีบริษทั อินเตอร์ 
ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) “IFEC”  ไดล้งนามในสญัญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งได้
มีค  าพิพากษาแลว้ ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงปรากฏวา่ ผูบ้ริหารในขณะนั้นไดน้ าบริษทั โรงแรมดาราเทว ี
จ ากดั (DDV) และบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีส แคป แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (ICAP) และบริษทั อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาว
เวอร์ จ ากดั (IFEC-T) และบริษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (APK) เขา้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความดว้ย  

 

ผลจากค าพิพากษาทั้งสองคดีดงักล่าว ท าใหเ้จา้หน้ีตามค าพิพากษาไดย้ึดทรัพยสิ์นของ DDV และ APK ไดแ้ก่ ท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งหมด 87 แปลง และเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขายทอดตลาดรวม 4 คร้ังในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์
2564, วนัท่ี 11 มีนาคม 2564, วนัท่ี 1 เมษายน 2564 และวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพยไ์ด้
ก าหนดราคาทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 

ทรัพยสิ์นส่วนท่ีหน่ึง 18 แปลง  ราคาประเมินรวม 1,343,212,890 บาท 
ทรัพยสิ์นส่วนท่ีสอง 69 แปลง  ราคาประเมินรวม     773,019,480 บาท 
                 รวม 87 แปลง  ราคาประเมินรวม  2,116,232,370 บาท 
บริษทัย่อยไดด้ าเนินการคดัคา้นการก าหนดราคาของคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์โดยไดย้ื่นค าร้องต่อศาลจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงศาลจงัหวดัเชียงใหม่ไดก้ าหนดนดัไต่สวนค าร้องในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และศาลไดมี้ค าสั่งยกค าร้องของ
บริษทั ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และก่อนวนันดัไต่สวนค าร้องดงักล่าว เจา้พนกังานบงัคบัคดีได้
ยกเลิกการขายทอดตลาดดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด  
 

ต่อมาเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาลดลง เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดป้ระกาศขาย
ทอดตลาดทรัพยด์งักล่าวรวม 6 คร้ัง ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564, วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564, วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564, วนัท่ี 
14 มกราคม 2565, วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2565 และวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565   ทั้งน้ี ก่อนถึงก าหนดวนัขายเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์
ทั้งสองคดีไดร้้องขอใหง้ดการขาย และศาลไดมี้ค าสัง่ใหง้ดการบงัคบัคดีไวต้ามค าร้องของเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์ แต่เม่ือวนัท่ี 
11 พฤศจิกายน 2564 ศาลได้มีค  าสั่งยกค าร้องของเจ้าหน้ีผูเ้ป็นโจทก์ทั้ งสองคดีแลว้ ซ่ึงเจ้าพนักงานบังคบัคดีจะได้
ด าเนินการขายทอดตลาดในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564 
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และ IFEC เห็นวา่การลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความดงักล่าว ผูบ้ริหารในขณะนั้นไดน้ า DDV, ICAP, IFEC-T และ APK รวม 4 บริษทั เขา้ท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความดว้ย ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เน่ืองจากผูบ้ริหารในขณะนั้นไม่มีอ านาจกระท า
การแทนบริษทัยอ่ยแลว้ และ DDV, ICAP, IFEC-T และ APK ก็มิไดเ้ป็นผูค้  ้ าประกนั และ/หรือ มีฐานะท่ีตอ้งรับผิดร่วม
ตามกฎหมาย แต่ตอ้งเขา้ไปเป็นจ าเลยร่วมตามค าพิพากษาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  IFEC จึงไดฟ้้องผูบ้ริหารในขณะนั้น
เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขด าท่ี อ.3498/2561 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ซ่ึงศาลอาญาไดมี้ค าสัง่วา่คดีมีมูล โดยก าหนดนดัสอบค าใหก้ารในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564  และศาลอาญานดัสืบพยาน
โจทก ์วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2565 และคดีอาญา หมายเลขด าท่ี อ.613/2564  ซ่ึงศาลอาญาไดมี้ค าสัง่วา่ คดีมีมูล โดยก าหนดนดั
สอบค าให้การในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564  และคดีอาญาหมายเลขด าท่ี อ.3228/2563 ซ่ึงศาลอาญาไดมี้ค าสั่งให้นดัไต่สวน
มูลฟ้อง ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ซ่ึงศาลอาญาก าหนดนดัฟังค าสัง่วา่ คดีมีมูลหรือไม่ ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

 

อยา่งไรก็ตาม ทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย ไดจ้ดจ านองเป็นประกนัหน้ีของบริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั และ
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงทั้งสองบริษทัไดย้ื่นค าร้อง
ขอบุริมสิทธิจ านองไวต้ามกฎหมายแลว้เช่นกนั  ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกค าร้องของ IFEC-T ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งยื่น
ฎีกา  นอกจากน้ี IFEC-T ไดบ้อกกล่าวบงัคบัจ านอง เพื่อให ้DDV ช าระหน้ีใหต้ามกฎหมายแลว้ 

 

36.21 บริษทัและบริษทัยอ่ยรวมทั้งผูบ้ริหาร ถูกฟ้องร้องขอ้หาโกงเจา้หน้ีและความผิดตามพระราชบญัญติั หุน้ส่วนบริษทัฯ ซ่ึง
เป็นคดีอาญา แต่ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัเห็นว่าการด าเนินการของบริษทัและบริษทัย่อยไดก้ระท าไปโดยไม่มี
เจตนากระท าความผิดตามขอ้กล่าวหา และไดมี้การถอนฟ้องคดีไปบางส่วนแลว้ 

 

37 การอนุมตังิบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 แลว้ 
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